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I-1/4-7/2013. ikt.sz. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 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 
   Földi Imre   képviselı 

Kanó József   képviselı 
Séllei Zsigmond  képviselı 

 
Távolmaradt:  Nyuzó Marietta  képviselı 

Dékány József  képviselı 
 
 
    
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı 
     Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója, Katona Zoltán a 
MÁV-START Zrt. területi koordinátora, Torma Gyöngyi a Tér és Terület Kft. ügyvezetıje, 
Valánszki Róbert járási kormánytisztviselı,Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, Feke 
László mőszaki irodavezetı, Lengyel László mőszaki ügyintézı, Baloghné Berényi Erzsébet 
az ÁMK igazgatója, Kállai Anikó a Strandfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora, Tóth 
Erika a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény oktatási koordinátora, Burainé Murányi 
Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény vezetıje, Somogyi Erzsébet a Ladányi 
Mihály Könyvtár vezetıje, Németi József az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi 
Bizottság tagja, Kürti Ignácné a civilszervezetek képviseletében, a lakosság részérıl 1 fı.  
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselıit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyıje elıtt lévı dévaványai érdeklıdı lakosokat. 
Elmondja, hogy Andó Ágnes a Gyomaendrıdi Járás hivatalvezetıje írásban jelezte, hogy a 
mai ülésen nem lesz jelen, mivel Gyomaendırıdön is ma tartanak testületi ülést és azon vesz 
részt. 
 
A polgármester elmondja, Nyuzó Marietta képviselı jelezte, hogy az ülésre késıbb fog 
érkezni, Dékány József pedig betegsége miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 7 fı. 
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A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. Tájékoztató a tömegközlekedés helyzetérıl (különös tekintettel Dévaványa Város 
megközelítésére és elhagyására, figyelembe véve az ingázó lakosokat és a környékrıl 
bejárókat). Javaslatok a májusi menetrend változáshoz.  
Elıadók: A Körös Volán Zrt. képviselıje, 
  A Jászkun Volán Zrt. képviselıje, 
  A MÁV-START Zrt.  képviselıje  

 
2. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

beszámolója 2012. évben végzett munkájáról. 
Elıadó:  Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 
3. Beszámoló a Szociális Földprogramról.  

Elıadó:  Földi Imre programirányító  
 
4. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Elıadó:  Pap Tibor polgármester   
 

5. Döntéshozatal a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerı cím 2013. évi 
kitüntetettjeirıl.  
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 

 
6. Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerı cím 2013. évi kitüntetettjérıl.  

Elıadó:  Pap Tibor polgármester 
 

7. Döntéshozatal „Dévaványa Kiváló Sportolója” elismerı cím 2013. évi 
kitüntetettjeirıl.  
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 

                                   
8. Bejelentések  

 
 
A polgármester elmondja, hogy az 5., 6., 7. napirendi pontot zárt ülés keretében kell 
megtárgyalni. (Döntéshozatal a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerı cím 2013. évi 
kitüntetettjeirıl, Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerı cím 2013. évi 
kitüntetettjérıl, Döntéshozatal „Dévaványa Sportjáért” elismerı cím 2013. évi 
kitüntetettjeirıl.)  
A polgármester javasolja, hogy az 5. pontban tárgyalják a bejelentéseket, a kitüntetési ügyeket 
az ülés végén tárgyalja a testület, amikor egyéb kérdésekben való döntéshozatal érdekében 
amúgy is zárt ülésre fog sor kerülni.  
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 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 
 90/2013.(III.28.) Kt.hat. 
 

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

1. Tájékoztató a tömegközlekedés helyzetérıl (különös tekintettel Dévaványa Város 
megközelítésére és elhagyására, figyelembe véve az ingázó lakosokat és a környékrıl 
bejárókat). Javaslatok a májusi menetrend változáshoz.  
Elıadók: A Körös Volán Zrt. képviselıje, 
  A Jászkun Volán Zrt. képviselıje, 
  A MÁV-START Zrt.  képviselıje  

 
2. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

beszámolója 2012. évben végzett munkájáról. 
Elıadó:  Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 
3. Beszámoló a Szociális Földprogramról.  

Elıadó:  Földi Imre programirányító  
 
4. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Elıadó:  Pap Tibor polgármester   
 

5. Bejelentések  
 

6. Döntéshozatal a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerı cím 2013. évi 
kitüntetettjeirıl.  
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 

 
7. Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerı cím 2013. évi kitüntetettjérıl.  

Elıadó:  Pap Tibor polgármester 
 

8. Döntéshozatal „Dévaványa Kiváló Sportolója” elismerı cím 2013. évi 
kitüntetettjeirıl.  
Elıadó:  Pap Tibor polgármester 

                                   
 
 
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.  
Az 56/2013.(II.28.) Kt. határozat végrehajtásához le van írva, hogy március 25-én tartandó 
bizottsági ülésre meghívást kapott Rideg Zoltán a fürdı büfé üzemeltetıje.  
A büfé üzemeltetıjével egyeztetés történt. Elmondta, hogy igyekszik az igények minél 
magasabb színvonalú kielégítésére törekedni. Elmondta azt is, hogy az ifjúsági táborba 
érkezık részére - elızetes jelzés alapján - vállalja a teljes étkeztetés biztosítását.  
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A 71/2013.(II.28.) Kt. határozatban döntöttek arról, hogy a Szociális Földprogram keretében 
a szociálisan rászorulók körében növénytermesztési programot valósítanak meg és felhívást 
tesznek közzé a Dévaványai Hírlapban. 
A felhívásra a jelentés készítéséig 4 kérelem érkezett, azóta pedig még 3 kérelem került 
benyújtásra.   
A polgármester az írásos jelentést ennyiben kívánta kiegészíteni.  
 
A polgármester elmondja, hogy a legutóbbi munkaterv szerinti testületi ülés óta, amely 2013. 
február 28-án volt, egy alkalommal került sor rendkívüli ülés megtartására 2013. március 14-
én. 

- Az elsı napirendi pont a Dévaványa 0752/13 hrsz-ú ingatlanon található 
hulladékkezelı telep (komposztáló telep) vagyonkezelési, üzemeltetési szerzıdésének 
módosításával volt kapcsolatos. 
Döntöttek a komposztáló telep vagyonkezelési jogának ATEVSZOLG Zrt. (1097 
Budapest, Illatos u. 23. sz.) részére történı átadásához szükséges szerzıdés ügyvéd 
által történı elkészíttetésérıl.  

- A második napirendi pont Strandfürdı külsı termál medence felújításának 
strandszezon elıtti elkészítésével volt kapcsolatos. 
A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a Dévaványa, Sport u. 5. szám alatti 
Strandfürdı és Gyógyászat termálmedence burkolat-javítási munkáinak 
kivitelezéséhez bruttó 5.000.000,- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében a fejlesztési céltartalék elıirányzat terhére. 
Döntöttek arról is, hogy a burkolat-javítási munkákat az önkormányzat karbantartó 
részlegével végeztetik el. 

- A harmadik napirendi pont az 1514-es „Dózsa-féle parasztháború” 500. 
évfordulójának dévaványai megemlékezésével kapcsolatos program tervezetek 
véleményezése, jóváhagyása volt.  
A napirend keretében döntést hoztak arról, 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 az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe a mőködési kiadások 
elıirányzat terhére betervez.  
A Képviselı-testület 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 bejelentések között a Képviselı-testület úgy döntött, hogy a Strandfürdı és 
Gyógyászatnál lévı reumatológiai szakrendelıt a Tisza Plusz Ortopédtechnika Kft. 
(5600 Békéscsaba, Bartók B. 46-50. sz.) részére 10.000,- Ft/rendelés + áfa összegért 
bérbe adja. 

- A Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a mezıgazdasági tevékenységéhez „60,0 to 
Pétisó 27 %-os Nitrogén tartalmú mőtrágya beszerzése” eljárás eredményeként a 
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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. 

- A Képviselı-testület úgy döntött, 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. 

- A Képviselı-testület úgy döntött, 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. 

- A Képviselı-testület úgy döntött, hogy még aszfalt burkolattal nem rendelkezı utcák 
érdekeltjei körében kerüljön sor felmérésre van-e esélye az útépítı társulás 
megalakulására. 
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 úgy döntött, 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. Ezzel 
kapcsolatban a bejelentések között fognak foglalkozni.  

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

- 2013. március 1-én a KÖVITE Plusz Kft. ügyvezetı igazgatójával egyeztetett a 
polgármester a szennyvízcsatorna hálózat építésének közbeszerzési eljárása 
felgyorsításáról, valamint a városközpont Árpád utca északi oldalán kerékpárút 
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nyomvonal módosítás, parkoló kialakítás munkálataihoz szükséges közbeszerzési 
eljárás ügyében.  

- 2013. március 6-án Békésen a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulásnál a 2013. 
évi közfoglalkoztatással és foglalkozó munkamegbeszélésen vett részt a polgármester, 
ahol tájékoztatást kaptak a társulat belvízvédekezési tevékenységérıl, illetve 
felkészülésérıl.  

- 2013. március 13-án Békéscsabán a Közép Békési Térség Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási tanácsülésén vett részt. Megtudták, hogy még nincs 
meg a kormányközi megállapodás az aradi vízátvétel ügyében, jól haladnak az uniós 
forrás tervezett felhasználására a lehetıség egy hazai fejlesztéső „Honvédelmi 
Kutatóintézet” által kivitelezett tisztító technológia alkalmazásával is nyílik alternatív 
lehetıség azonos költségszinten.  

- 2013. március 19-én Szeghalmon a Felina Hungaria Kft. rendezvénye volt, ahol a 
cégnél és elıdjénél 43 évet dolgozott és a dévaványai üzem vezetését évekig végzı 
Czeglédi Ferencét, aki „FELINA életmődíjat” kapott köszöntötték nyugdíjba vonulása 
alkalmából. A rendezvény keretében rövid eszmecserére is sor került a cég külföldi és 
hazai tulajdonosaival, akik arról tájékoztatták, hogy az exportpiacok élénkülnek, nıtt a 
megrendelés-állományuk, Szeghalmon és Dévaványán is létszámnövelést terveznek 
április-május hónapban.  

- 2013. március 21-én Békéscsabán a TÖOSZ Békés megyei tagozatának ülése volt a 
megyei kormányhivatalban. A Szövetség áprilisi küldöttgyőlésének elıkészítésén 
kívül aktuális önkormányzati feladatokról is szó esett a rendezvényen. A járási 
kormányhivatalok képviselıi, és a Belügyminisztérium önkormányzati 
államtitkárságának munkatársai adtak tájékoztatást a közelmúltban lezajlott járási 
hivatalok létrehozásának folyamatáról, a kormányablakok október 1-ig történı 
kialakításáról. Elhangzott, hogy a törvényi tilalom ellenére vannak feszültségek a 
2013. évi önkormányzati költségvetésekben, melyeket a központosított elıirányzatok 
terhére kiírt pályázatokkal részben lehet majd talán kezelni.  

- 2013. március 25-én a K & H Bank központ képviselıi jártak Dévaványán és adtak 
tájékoztatást a bank terveirıl, céljairól az adósságkonszolidációs folyamat részükrıl 
kezdeményezendı intézkedésekrıl.  

- 2013. március 26-án Vésztın volt a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásának 
taggyőlése, ahol  

� a központi orvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési ügyben,  
� a kistérségi szociális intézményben 2013. május 1-tıl alkalmazandó térítési 

díjakról, 
� a Sárréti Ifjúsági Tábor 2013. évi nyári kezdés rezsi és étkezési 

költségtérítésekrıl született döntés. 
o A szeghalmi székhelyő orvosi ügyelet – a dévaványai és vesztıi – 

kihelyezett elsısegélynyújtó, sürgısségi ellátó helyekkel együtt 
üzemeltetve 2018. április 1-ig a jelenlegi feladatellátó Sani-Med Tansz Kft. 
fogja végezni. Az OEP finanszírozáson felül havi 20,- Ft/lakos bruttó 
összegő díj ellenében, amit a települések önkormányzatainak kell a társulás 
részére minden negyedév vége elıtt utalni.  
A debreceni Ügyelet Nonprofit Kft. ajánlata havi 68,- Ft/lakos volt.  

o A Sárréti Ifjúsági Tábor 2013. évi díjai 8.500,- Ft/hét fenntartási (rezsi 
költség) és 10.500,- Ft/hét étkezési költség, együtt 19.000,- Ft/hét a 
tulajdonos település gyermekintézményeibıl érkezett iskolások részére. A 
nem tulajdonos településekrıl érkezık térítési díja 3.800,- Ft-al több, de 
még így is kedvezı. 
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- 2013. március 28-án Orosházán délelıtt a Délkelet-Alföldi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tartott 
elnökségi ülést, amelynek témája a megvalósítani tervezett hulladékátrakók és 
hulladékudvarok területén a környezeti károk megállapításával, a felelısségi körök és 
teendı intézkedésekkel, meghatározásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás.  

� Az éves közbeszerzési terv elfogadása. 
� A 2013. évi költségvetés módosítása.  

 
A polgármester elmondja, hogy 2013. évben eddig egyetlenegy értesítés érkezett 
pótelıirányzatról, a 408/2012. kormányrendelet alapján, amely a költségvetési szerv és 
intézményeinél foglalkoztatottak 2013. bérkompenzációjáról szól.  
A január havi keresetek után járó kompenzáció a januári nettó finanszírozás keretében 
leutalásra került, amelynek bruttó összege közterhekkel 1.385.410,- Ft. Ez összesen 75 
dolgozó érint, a legmagasabb összegő kompenzáció járulékkal 16.000,- Ft, a legkevesebb 
pedig 400,- Ft.  
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 7 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: 
 91/2013.(III.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2013.(I.31.), 
18/2013.(I.31.), 43/2013.(II.20.), 44/2013.(II.20.), 45/2013.(II.20.), 46/2013.(II.20.), 
47/2013.(II.20.), 50/2013.(II.20.), 51/2013.(II.20.), 52/2013.(II.20.), 56/2013.(II.28.), 
65/2013.(II.28.), 67/2013.(II.28.), 68/2013.(II.28.), 69/2013.(II.28.), 70/2013.(II.28.), 
71/2013.(II.28.), 75/2013.(II.28.), 76/2013.(II.28.), 77/2013.(II.28.), 78/2013.(II.28.) 
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 
tömegközlekedés helyzetérıl szóló tájékoztató megvitatása. 
A polgármester köszönti Gémes Tibort a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatóját, 
Katona Zoltánt a MÁV-START Zrt. területi koordinátorát. 
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Elmondja, hogy a Jászkun Volán Zrt. tájékoztatója a képviselık részére kiosztásra került, 
mivel azt a tegnapi napon küldték meg. 
Török József állomásfınök a levelében leírta, amennyiben az idıjárási viszonyok 
megengedik, akkor a testületi ülésen részt fogok venni, ha nem tud eljönni, akkor a felmerülı 
kérdésekre, észrevételekre a késıbbiekben válaszolni fog.  
A polgármester elmondja, hogy az írásos anyagokat a bizottság ülésén véleményezte. 
Javasolja, hogy elsıként hallgassák meg a bizottsági véleményt, majd Lengyel László 
mőszaki ügyintézı mondja el az észrevételeket és azt követıen a MÁV Start Zrt., a Körös 
Volán Zrt. képviselıit hallgassák meg.   
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottsági ülésen megtárgyalták a tájékoztatókat, amelyet elfogadásra javasolnak 
a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
A bizottsági ülésen felvetıdött, hogy Kisújszállásról az esti órákba Ecsegfalvára járó busz 
most már nem jár, amit hiányolnak, gondot okoz a Debrecen felıl és a Kunhegyes felıl 
érkezık számára, akik tovább szeretnének utazni Dévaványa felé.  
Olyan felvetés is volt, amely a Körös Volán Zrt-t érintette. Hét közben 1015-kor Dévaványa-
Gyomaendırıd közötti autóbusz járat jó lenne, ha hétvégén is közlekedne.  
Elmondja, hogy Ecsegvalva polgármesterasszonya is jelezte észrevételét, hogy Ecsegfalva 
lakosai még nehezebben tudnak eljutni a Dévaványaiaktól is Gyomaendrıdre az új 
járásközpontba, jó lenne, ha Dévaványára is sőrőbben lennének járatok. Elmondja, hogy a 
polgármester asszony a járási hivatalon keresztül a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba küldte 
észrevételét.  
A polgármester megadja a szót Lengyel László mőszaki ügyintézı részére, hogy ismertesse a 
lakossági észrevételeket, amelyeket már jeleztek a tavaszi koordinációs értekezleteken. 
Lengyel László mőszaki ügyintézı – elmondja, hogy feléje olyan bejelentések érkeztek, 
amelyekre sajnos azt kell mondani, hogy egyedi igényeket tartalmaznak. Példaként említi 
délelıtt folyamán Gyomaendrıdrıl Dévaványára történı közlekedés biztosítását. A konkrét 
igényeket nem lehet felmérni. Visszatérı probléma a késı esti órákban a településre történı 
jutás. A MÁV utas hiány miatt szüntette meg az esti járatot, de autóbusz közlekedésre van 
lehetıség.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Lengyel László mőszaki ügyintézınek az 
elmondottakat.  
A polgármester megadja a lehetıséget a napirend elıadói részére, ha az írásos anyagot szóban 
kívánják kiegészíteni akkor, azt tegyék meg.  
Elsıként megadja a szót Katona Zoltán részére. 
Katona Zoltán a MÁV-START Zrt. területi képviselıje – köszönti a megjelenteket.  
Elmondja, hogy az írásos anyag elkészítése óta változás nem történt, a leírtakhoz kiegészítést 
nem kíván tenni. Elmondja, hogy a jelenlegi menetrendben várhatóan változás nem fog 
bekövetkezni, szeptembertıl is maradni fog. Járatok csökkentésérıl nem kaptak információt. 
A felmerülı kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Katona Zoltánnak az elmondottakat. 
Megadja a szót Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója részére. 
Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója – köszönti a testületi ülésen 
megjelenteket.  
Elmondja, hogy a Körös Volán Zrt. sem tervez menetrendi változást az elkövetkezendı 
idıszakban.  
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Az írásos anyagban tájékoztatást ad arról, hogy a Körös Volán Zrt. közszolgáltatás alapján 
végzi a helyközi autóbusz-közlekedési szolgáltatást. A szolgáltató önállóan nem jogosult a 
menetrendjén változtatni. A lakossági és egyéb módosításokkal kapcsolatos döntés 
elıkésztésére az ellátásért felelıs közlekedésszervezı irodákat hozott létre. A Dél-alföldi 
régióban tevékenykedı iroda minden tavasszal kistérségi menetrendi értekezletet szervez, 
amely fórum hivatott a menetrend módosítási javaslatok megfogalmazására. Dévaványa 
esetében az iroda feladata a vasúti-közúti közlekedés figyelembevétele, nem utolsó sorban a 
finanszírozása.  
Meglátása, hogy rövidesen megtartásra kerülı kistérségi fórumon az észrevételeket 
hatékonyabban lehet felvetni. Röviden említést tesz a hétvégi járatforgalmakról, amely a 
vasút-közút közös vizsgálatot igényel.  Elmondja, hogy a párhuzamos közlekedés nem 
célszerő finanszírozni. Az esti közlekedés Gyomaendrıdrıl-Dévaványára már több mint egy 
éve megoldott.  
Elmondja, hogy a közlekedésszervezı iroda kutatást végzett a délelıtti órák vonatkozásában a 
járási központokba való eljutás tekintetében, a kutatás országos szintő volt. Békés megyében 
eljutási probléma nem áll fenn a járási székhelyekre. Idıpont módosításokkal, korrekciókkal, 
közös menetrend vizsgálattal meg lehet oldani a problémát.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gémes Tibornak az elmondottakat.  
Elmondja, hogy kialakult egy menetrend, amelyet már ismernek az utazók, amelyen nem 
igazán lenne célszerő változtatni, a néhány igény ellenére. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – megköszöni Gémes úrnak, hogy az esti órákban Gyomaendrıd-Dévaványa-
Szeghalom közötti vonalon biztosítottak járatot.  
Problémát jelent Gyomaendrıdrıl-Dévaványára történı utazás a délelıtti órákban 10-11 óra 
közötti idıszakban. Ebben az idıszakban többen stoppolással próbálnak a településre jutni. 
Szó volt már arról is a mai ülésen, hogy Ecsegfalváról is nehézkes az eljutás Gyomaendrıdre, 
valamint visszafelé is. Valamilyen megoldást kell találni erre vonatkozóan.  
Pap Tibor polgármester – megjegyzi, hogy az ecsegfalvi lakosoknak, akik Gyomaendrıdrıl 
szeretnének haza jutni, sokat kell várakozniuk Dévaványán a déli órákban. 
Megadja a szót Földi Imre képviselı részére.  
Földi Imre képviselı – elmondja, hogy a tavalyi évben Gémes úr elmondta, hogy az 
utazásszervezı iroda látja el a szervezési és finanszírozási feladatokat lehet, hogy célszerőbb 
lenne ıket meghívni.  
A képviselı véleménye, hogy valóban célravezetıbb lenne, hogy legközelebb a téma 
tárgyalása kapcsán az utazásszervezı iroda képviselıje részére is küldjenek meghívást. 
Mindkét volántársaságnak el kell gondolkodnia – különösen a Jászkun Volán Zrt-nek – azon, 
hogy az ecsegfalvi lakosok is el tudjanak jutni Gyomanendrıdre, remélhetıleg ez meg fog 
oldódni.  
Elmondja, hogy a tavalyi ülésen szó esett a vasútállomásnál lévı peronokról, amelyek miatt a 
mozgásukban korlátozott személyek nehezen tudnak felszállni a vonatokra. Született döntés 
arról, hogy ezen próbálnak segíteni, a peron magasításával, úgy hogy a mozgáskorlátozottak 
is fel tudnak szállni. Ez a probléma nem oldódott meg. Kérdése, hogy ez mi oknál fogva nem 
történt meg? A munka elvégzéséhez az önkormányzat is felajánlotta a segítségét, amit a MÁV 
nem kért. 
A képviselı elmondja, hogy sok panasz érkezik a csetei úti vasúti átjáró rossz állapotával 
kapcsolatban a gazdálkodók részérıl. Ezen problémát is jelezték a MÁV Start Zrt. felé, 
amiben szintén nem történt lépés. A biztonságos átkelés érdekében a javítást el kell végezni. 
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Megjegyzi, hogy a MÁV Zrt. felé jelezték, hogy az önkormányzat munkaerıt biztosít a 
feladat elvégzéséhez, de reagálás nem történt. 
Röviden ennyiben kívánt hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Katona Zoltán részére. 
Katona Zoltán a MÁV-START Zrt. területi képviselıje – elmondja, hogy a peron 
magasításával kapcsolatos felvetésre nem tud reagálni, mivel a menetrend tervezés részérıl 
van jelen az ülésen. A problémát a pályavasút-építı kollegái részére tudja továbbítani. 
Említést tesz a lıkösházi - 120-as vonal - felújításáról. Nem találkozott olyan igénnyel, hogy 
Dévaványa környékén bármilyen felújítás történne.  
Elmondja, hogy a MÁV Zrt. nem a karbantartásért felelıs. 
Gémes Úr is elmondta, hogy amit megrendelnek tılük azt kell ki szolgálniuk. 
A képviselı által említett csetei úti vasúti átjáró állapotával kapcsolatban jelzéssel fog élni az 
illetékesek felé. Nincs tudomása arról, hogy vágányzár keretében kerülne sor felújításra.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Gémes Tibor részére.  
Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója – örülnek, hogy tudtak segíteni 
az esti órákban történı közlekedés kapcsán, de az ellátásért felelısnek kellett lépnie a 
finanszírozás kapcsán, illetve elrendelte ezt a szolgáltatást. Elmondja, hogy veszteséges 
vonalat egyik szolgáltató sem szívesen vállal be.  
A képviselı által említett délelıtti közlekedés megoldása érdekében fel fogja venni a 
kapcsolatot az ellátásért felelıssel. Elmondja, hogy kb. egy hónap múlva kerül sor a kistérségi 
menetrendi értekezletre, ahol már szeretne választ adni a felvetésre.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – tudomása szerint van Békéscsaba-Gyomaendrıd közötti volán járat is. Kérdése, 
megoldható lenne az, hogy Dévaványa felé közlekedjen a járat? 
Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója – elmondja, hogy az ellátásért 
felelıs szerepe megkerülhetetlen. Az említett vonalon 4 járat van, ez nem jelentene 
megoldást. Gyomaendrıd-Mezıberény között megoldott a közlekedés, hiszen a vonatok 
óránként mennek.  
Úgy gondolja, hogy a megoldást meg fogják találni, van elképzelése, de még egyszer mondja, 
hogy az ellátásért felelıs szerepe megkerülhetetlen.  
Pap Tibor polgármester – felvetıdött, a járási értekezleten hétvégén Dévaványáról, hét 
közben pedig Gyomaendrıdrıl Szegedre induló járat leállítása. Biztos, hogy ezzel 
kapcsolatban is érkeztek negatív észrevételek. Kérdése, hogy várható-e ez esetben változás? 
Gémes Tibor a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója – elmondja, hogy ez ügyben 
érkezett egy-két negatív észrevétel. Elmondja, hogy csak az ellátásért felelısre tud hivatkozni 
ez esetben is. Említést tesz arról, hogy a Debrecen-Békéscsaba-Szeged járatoknál úgynevezett 
ütemes menetrendet vezetett be az ellátásért felelıs, ez azt jelenti, hogy minden órában 
indulnak autóbuszok ezen a vonalon. Szól ennek elınyérıl. 
Megjegyzi, hasonló a probléma a Debrecen-Szavas közötti járattal is. Ezen esetekben is el 
tudnak jutni az utasok ahová szeretnének, csak átszállással, ami egy kis kényelmetlenséget 
okoz. Ezeken a pontokon biztos átszállás van. Nem látja azt, hogy ebben visszalépés történne. 
Az utasok részére elınyös, amit bevezetett az ellátásért felelıs, de nincs olyan jó, amely 
mindenkinek jó lenne.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gémes Tibornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Javasolja, hogy a tájékoztatókat fogadják el. A polgármester megköszöni az írásos 
tájékoztatókat, a kérdésekre adott szóbeli válaszokat. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
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Aki elfogadja a tömegközlekedés helyzetérıl szóló tájékoztatókat kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 92/2013.(III.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tömegközlekedés helyzetérıl 
szóló tájékoztatókat - jóváhagyólag - tudomásul veszi.  

 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
(A tömegközlekedés helyzetérıl szóló tájékoztatók a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a lakosság 
szociális helyzetének értékelése, a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 2012. 
évben végzett munkájáról. Elmondja, hogy a beszámolót Gyányi Irén szociális ügyintézı 
készítette. 
A polgármester elsıként megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére. 
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – röviden összefoglalja 
a 2012-es évben végzett munkájukról szóló beszámolót.  
Elmondja, hogy a bizottsági ülés folyamatosan, minden hónap elsı és harmadik hét keddjén 
megtartásra került, a 2012-es évben összesen 26 ülés megtartására került sor. 
Az elmúlt évben a bizottság rendelkezésére álló pénzügyi kerete közel 10 millió forinttal 
csökkent.  
Elmondja, hogy a bizottság 26 ülésén 3.549 kérelmet tárgyalt meg.  
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a bizottságnak 5 képviselı tagja van, valamint Dr. 
Demeter Erzsébet gyermekorvos és Takácsné Papp Éva a Családsegítı-Szolgálat vezetıje.  
Elmondja, hogy a bizottság átmeneti segélyezésre 16.675.000,- Ft-ot fordított.  
Az átmeneti segély keret felhasználás tartalmazza a BURSA HUNGARICA Felsıoktatási 
Ösztöndíj pályázat keretein belül biztosított 15 fiatal részére 2012. évben 900.000,- Ft-ot is, 
valamint a méh-nyakrák elleni védıoltásra rászorultság alapján megállapított támogatást, a 
Szociális Földprogram keretében biztosított támogatás összegét. 2012-es évben is folytatódott 
a méhnyakrák kialakulásáért felelıs humán-papillóma vírus elleni kedvezményes vakcina 
biztosítása a 12 éves dévaványai leányok részére. İk az önkormányzat által biztosított 
pénzügyi keretbıl kapják meg a három oltássorozatból álló kettı oltást és a családoknak csak 
egy oltás költségét kell biztosítani. Az oltás mindhárom alkalommal rendben lezajlott, 
szövıdmény nem fordult elı. A védıoltás költségeihez 1 család igényelt átmenti segélyt. A 
Bizottság a benyújtott kérelem és mellékletei alapján 1 családnak 8.000,- Ft összegő vissza 
nem térítendı segélyt nyújtott. Az önkormányzat költsége 383.871,- Ft volt. Összesen 13 
gyermek kapta meg a védıoltást. 
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A bizottság elnöke elmondja, hogy a Szociális Földprogram keretében a pályázaton nyert 
támogatásból és a bizottság saját pénzügyi keret terhére 326 család részére 11.825 db napos 
csibe és indítótáp 2.359.638,- Ft értékben került kiosztásra.   
A bizottság elnöke elmondja, hogy a 2012-es évben 97 fı kért szociális kölcsönt, 4.231.000,- 
Ft került e jogcímen kifizetésre.  
Elmondja, hogy 2012. december 31-én 360 fı 8.299.098,- Ft szociális kölcsön vissza nem 
fizetésébıl származó hátralékos tartozással rendelkezett. 
A bizottság elnöke elmondja, hogy a 2012-es évben a Bizottság a helyi önkormányzatok 
szociális célú tőzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítı támogatásról szóló 59/2011.(XII.23.) 
BM. rendelet értelmében kapott támogatásból vásárolt tőzifa, összesen 125 m3, valamint az 
önkormányzat által kitermelt tőzifa, további 507 q került kiosztásra. Az állami támogatással 
vásárolt tőzifa 265 családnak, az önkormányzat által kitermelt tőzifa 201 családnak enyhítette 
a főtési gondját. 
Elmondja, hogy beiskolázási segélyt 2012. évben is csak a rászorultság alapján és 
differenciáltan adott a bizottság. Az általános iskoláskorú gyermek 3.000,- Ft-tól 7.000,- Ft-ig, 
középiskolás gyermek 5.000,- Ft-tól 9.000,- Ft-ig, az egyetemi és fıiskolai hallgató pedig 
6.000,- Ft-tól 11.000,- Ft-ig részesült támogatásban. Az iskolakezdés költségeire 463 gyermek 
és fiatal felnıtt részére együtt 2.306.000,- Ft segély lett megállapítva. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 4 millió forintot fordított a bizottság, amely 500 
családot érintet, átmenti segélyezésre, pedig 16.675.000,- Ft-ot.     
A bizottság elnöke elmondja, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. a törvény erejénél fogva 2012. március 31-ével 
megszőnt. Helyi lakásfenntartási támogatásban még 2012. március 31. napjáig  9 fı, összesen 
63.400,- Ft összegben részesült. 
Tájékoztatja a bizottság elnöke a jelenlévıket arról is, hogy az adósságkezelési szolgáltatás 
keretén belül 21 fı részére került megállapításra adósságcsökkentési támogatás. 2012. évben 
közüzemi tartozás hátralék rendezésére 2.148.245,- Ft adósságcsökkentési támogatás került 
megállapításra és átutalásra a szolgáltatókhoz. 
2012. évben a bizottság egy Ladányi Mihály úti szociális bérlakás kiutalása elıtt 3 kérelmet 
véleményezett, a Képviselı-testület részére javaslatot készített. 
A fiatalok életkezdési kiegészítı támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy 12 gyermek 
nevére nyitott start- betétszámlára, összesen 240.000,- Ft támogatás lett megállapítva. 
Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntései 2012. évben a következı volt: 

- átmeneti segélyben részesülık száma rendkívüli gyógyszerköltség miatt 66 esetben, 
295.000,- Ft összegben, 

- szociális kölcsönben részesítettek száma temetési költségek, váratlan betegség miatt 
33 esetben, 2.020.000,- Ft összegben.  

Elmondja, hogy a 90 év feletti idıskorú lakosok, valamint a tartósbetegségben szenvedı 
gyermekek részére is nyújtott támogatást a bizottság.  
Említést tesz a közköltségen történı temetésekrıl. 
Említést tesz a nıgyógyászati szakrendelésrıl. Megjegyzi, hogy közel 1.700 vizsgálat történt 
az elmúlt évben, díjmentesen.  
A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság munkáját zökkenımentesen végezte az elmúlt 
év során. Megköszöni az igazgatási iroda dolgozóinak a munkáját.  
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a testület felé. 
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az írásos beszámolót.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Gyányi Irén szociális ügyintézı részére, ha az írásos 
elıterjesztéshez van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Gyányi Irén szociális ügyintézı – köszönti a testületi ülésen megjelenteket.  
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Elmondja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2012.(I.27.) 
önkormányzati rendelete 4. §-ával átruházott hatáskörében a Polgármester az alábbi ügyekben 
döntött: 

• temetési segély; 
• két bizottsági ülés között nem rendszeresen fogyasztott váratlan gyógyszer; 

költség, elemi kár, katasztrófa helyzet, temetkezés esetén átmeneti segély; 
• köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezés; 
• megállapítása. 

Elmondja, hogy átmeneti segélyben részesülık száma rendkívüli gyógyszerköltség miatt 66 
esetben, 295.000,- Ft összegben, szociális kölcsönben részesítettek száma temetési költségek, 
váratlan betegség miatt 33 esetben, 2.020.000,- Ft összegben állapította meg a polgármester.  
Az ügyintézı elmondja, hogy temetési segélyben 52 fı összesen 780.000,- Ft-ban részesült, 
közköltségen történı temetés elrendelése esetben  478.000,- Ft felhasználást volt. 
Temetési segélyként 15.000,- Ft állapítható meg, ha a kérelmezı megfelel az önkormányzati 
rendeletben foglaltaknak.  
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyányi Irénnek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elismerését fejezi ki a bizottság tagjainak, az igazgatási iroda dolgozóinak a 
végzett munkájukért.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja a lakosság szociális helyzetének értékelésérıl, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság 2012. évben végzett munkájáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 93/2013.(III.28.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lakosság szociális 
helyzetének értékelésérıl, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 
A képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkáját megköszöni és 
további jó munkavégzést kíván. 
 
Felelıs:  - 
Határidı:  -  

 
 
(A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012. évben végzett munkájáról szóló beszámoló a 
jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pontra, amely a Szociális 
Földprogramról szóló beszámoló megtárgyalása.  
A polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot Földi Imre programirányító készítette. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, ha van szóbeli kiegészítése az írásos 
anyaghoz akkor, azt tegye meg.  
Földi Imre programirányító, képviselı – elmondja, hogy a Szociális Földprogramról szóló 
beszámolót két bizottság is megtárgyalta.  
Elmondja, hogy egy évvel ezelıtt tárgyalta a testület a Szociális Földprogramról szóló 
beszámolót, akkor még egy folyamatban lévı programról beszélhettek. A projekt idıtartama 
A Szociális Földprogram projektidıtartama 2011. augusztus 6. - 2012. június 30. közötti 
idıszak volt, ezen idıszak alatt valósult meg a növénytermesztés és az állattenyésztés. A 
növénytermesztés az önkormányzat saját területén történt, az állattenyésztés kapcsán pedig a 
naposcsibék kihelyezése valósult meg. A Szociális Bizottság elnöke tett már arról említést, 
hogy 326 család vett részt a Szociális Földprogramban.  
A program befejezését követıen elszámolási kötelezettsége van az önkormányzatnak, 
amelynek eleget tettek.  
Elmondja, hogy az elmúlt év közepén megjelent a Szociális Földprogramra vonatkozó 
pályázati kiírás.  
A pályázók köre, amelyeknek mőködési helye szerinti településen 2012. márciusában a 
nyilvántartott álláskeresık részaránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva „relatív 
mutató” eléri legalább az országos átlagot - a relatív mutató országos átlaga: 2012. 
márciusában 8,88 % -. 
Dévaványa esetében ez 8,84 % volt, így sajnos 2012-ben már nem számolhattak pályázati 
forrásra. A Wekerle Sándor Alapkezelıhöz fordultak, megkereséssel, de azt a választ kapták, 
hogy a meghatározott korlátot nem lehet túl lépni. Az önkormányzat esetében 0,04 %-os volt 
a túllépés. Tehát az elmondottak miatt nem volt lehetıségük pályázni. 
Elıterjesztéshez csatolva van az e-mail a megkeresésrıl.  
Elmondja, hogy a Szociális Földprogramnak továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van. A 
bejelentések között tárgyalják a naposcsibe programmal kapcsolatos elıterjesztést, ha a 
testület elfogadja, akkor azzal a kötelezettségnek eleget tesznek. Bízik abban, hogy a 
szociálisan rászorulóknak segítséget tudnak nyújtani ezzel is.  
Elmondja még, ha a pályázat újból kiírásra kerül és a kritériumnak megfelelnek, akkor 
természetesen pályázni fognak.  
Röviden ennyiben kívánta kiegészíteni a leírtakat.  
A felmerülı kérdésekre szívesen választ ad. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság ülésén elhangzottakat.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság ülésén a részletes beszámolót megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadásra 
javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki a Szociális Földprogramról szóló beszámolót elfogadja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
 94/2013.(III.28.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális Földprogramról 
szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 
Felelıs:  - 
Határidı:  -  

 
 
(A Szociális Földprogramról szóló beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely 
Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.  
A polgármester megkérdezi Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetıt, az 
elıterjesztés készítıjét, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetıt – elmondja, hogy a közbeszerzési terv 
készítését jogszabály írja elı, amelynek megfelelıen készítették el. A képviselı-testületnek a 
közbeszerzési tervet március 31-ig kell elfogadni.  
Az elıterjesztésben bemutatásra került azon beszerzések sorozata, ami ugyan helyi 
beszerzésnek számít, de a képviselı-testület dönt róla. A határozati javaslatban a nemzeti 
értékhatárt elérı, vagy azt meghaladó közbeszerzés szerepel.  
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, 
 képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 
tervét áttekintette, amelyet elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét szintén 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
 95/2013.(III.28.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közbeszerzésrıl szóló 2011. évi 
CVIII. törvény. 33. § (1) alapján Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:  

Az ajánlatkérı vonatkozásában 

1. Az ajánlatkérı neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzat 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1 

2.  A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont]; 
3. Közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés száma: nincs 
4. Nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés száma és értéke (Kbt. XIV. 

fejezet  harmadik rész.): 
 

7 db Értéke: 258.980.000,- Ft 
 

5. A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési 
eljárásokra vonatkozóan, kivéve a 7. pontban szereplı közbeszerzéseket: 

 

Építési beruházás megnevezése 

Eljárás típusa, értéke (nettó e Ft) 

Közösségi 
értékhatárt elérı 

illetve meghaladó 
(2011. évi CVIII.. 

tv. IV. fejezet 
Második rész ) 

Nemzeti értékhatárt 
elérı illetve 
meghaladó 

(2011. évi CVIII. 
törvény XIV. 

fejezet, harmadik 
rész 

*Óvodai telephelyek felújítása  40.000 
*Napelemes rendszer kiépítése  KEOP-
2012-4.10.0/A kódszámú   

 40.680 

Szennyvízcsatorna hálózat építése (a még 
nem rendelkezı utcákban) 

 17.000 

Út helyreállítási munkák 
szennyvízcsatorna hálózat építése után 

 36.000 

*Brikettáló üzem megépítése  30.000 
Építési beruházás összesen:  163.680 

Gépbeszerzés megnevezése 

Eljárás típusa, értéke (nettó e Ft) 

Közösségi 
értékhatárt elérı 

illetve meghaladó 
(2011. évi CVIII.. 

tv. IV. fejezet 
Második rész  ) 

Nemzeti értékhatárt 
elérı illetve 
meghaladó 

(2011. évi CVIII. 
törvény XIV. 

fejezet, harmadik 
rész 

*Mezıgazdasági gépbeszerzés brikettáló 
üzem kiszolgálásához 

 48.300 

*Gépbeszerzés brikettáló üzemhez  47.000 
Gépbeszerzés összesen   95.300 
Nemzeti értékhatárt elérı vagy 
meghaladó értékő közbeszerzés 
mindösszesen 

 

258.980 
Megjegyzés: * Pályázati nyertesség esetén 
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6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:   
 NEMLEGES 
7. A tervpályázati eljárások és az egyszerő tervpályázati eljárások száma és értéke 
 NEMLEGES 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv az 
önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzések Tanácsa honlapján való 
közzétételérıl.  

Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
   Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  

Határidı:  2013. március 31. 
 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely 
bejelentéseket tartalmazza. 
Elmondja, hogy az elsı bejelentést Balogh Csilla jegyzı terjesztette a testület elé, amely a 
munkahelyteremtı, megtartó beruházások támogatására vonatkozó támogatási tervezet  
pályázati felhívás. 
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a képviselı-testület 2013. február 28-i ülésén 
elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, amelyben az elmúlt évekhez hasonlóan 
10.000.000,- Ft-ot különített el munkahelyteremtı támogatások céljára.  
A munkahelyteremtı és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó támogatási 
tervezetet és a pályázati felhívást a 2012. május hónapban végrehajtott módosításoknak 
megfelelıen terjesztette a testület elé.  
A jegyzı elmondja, hogy az elmúlt évben több érdeklıdı is volt, de beruházásösztönzı 
pályázatot senki nem nyújtott be. Év végén Kónya István vállalkozó nyújtott be 
munkahelyteremtı pályázatot 3 fı teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló 
foglalkoztatásához, de az a támogatási konstrukció a 14/2008.(V.30.) ör. rendeleten alapult.  
A munkahelyteremtı beruházások támogatásának jogszabályi háttere az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és regionális 
támogatási térképrıl szóló 37/2011.(III.22.) kormányrendeleten, illetve Nemzetgazdasági 
Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda 2225/2011/DM/1/01 számon kiadott 
állásfoglalásán alapul.  
Kéri, hogy a testület hagyja jóvá a támogatási tervezetet és pályázati felhívást, annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítsák ezt a támogatási formát, valamint közzé tudják tenni 
az önkormányzat honlapján, valamint a helyi újságban.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat.  
Megadja szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a munkahelyteremtı és/vagy megtartó beruházások 
támogatására vonatkozó támogatási tervezetet és pályázati felhívást elfogadásra javasolja a 
testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a munkahelyteremtı és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó 
támogatási tervezetet és pályázati felhívást kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 96/2013.(III.28.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetésében 
elkülönített Vállalkozói alap terhére Dévaványa közigazgatási területén megvalósuló 
munkahelyteremtı és/vagy megtartó beruházások támogatására vonatkozó 
támogatási tervezetet és pályázati felhívást elfogadja. 
 
Megbízza a jegyzıt, hogy a pályázati felhívás honlapon való közzétételérıl, illetve a 
Dévaványai Hírlapba történı megjelentetésérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs:  Balogh Csilla jegyzı 
Határidı:  azonnal  

 
(A támogatási tervezetet és pályázati felhívás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a civil szervezetek 
támogatásával kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy a bizottság ülésén 
alaposan megtárgyalta az elıterjesztést. Az irodavezetı úgy gondolja, hogy a munkájukat 
megkönnyítette az elıterjesztéshez csatolt táblázat.  
Elmondja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013.(III.1.) 
önkormányzati rendeletben a civil szervezetek mőködési támogatására 5.000.000,- Ft 
elıirányzatot biztosított a Képviselı-testület. Hasonlóan az elmúlt évekhez ebben az évben is 
a benyújtott kérelmekrıl a költségvetés elfogadása után dönt a Képviselı-testület, amely 
kérelmek a jelen elıterjesztéshez csatolva vannak. 
Döntésre 21 db támogatási kérelem érkezett a civil szervezetek részérıl, a kérelmekrıl 
összesítı táblázat készült. A táblázat szőkített tartalommal bemutatja kérelmezıket, 
tájékoztatásul bemutatja a 2012. évben nyújtott támogatást szervezetenként, valamint a 2013. 
évre benyújtott támogatási igények összegét, célját. A kérelmek alapján az igény 9.928.124,- 
Ft. Fontos kiemelni, hogy ebbıl a Sportegyesület kérelme 6.000.000,- Ft. 
Nem szerepel az összegszerően 6. sorszám alatt megfogalmazott kérelemben a véradók 
részére strandfürdı belépı jegyek juttatása. Pozitív elbírálás esetén ilyen címen juttatott 
támogatás még növeli a mindösszesen igényt. Tájékoztatásul elmondja, hogy 2009. évben 
ilyen támogatás címén 19.000,- Ft-ot kapott a Vöröskereszt Szervezet. Most egy felnıtt 
belépıjegy 680,- Ft.    
Az irodavezetı elmondja, hogy a Nyugdíjas Klub kérelme mellé bemutatja, hogy 2012. évben 
a Kisfaludy utcai épület víz, gáz számláinak kiegyenlítésére 446.315,- Ft-ot fordítottak. 
A Dévaványai Múzeumbarátok Köre hasonlóan az elmúlt évekhez két támogatási kérelmet 
nyújtott be külön a gyermektábor és külön a Kuruc Portya rendezvény támogatásához. 
A Polgárırség kérelme a 14. és 15. sorszám alatt található. A mőködési költségek 
támogatására 400.000,- Ft-ot kér a Szervezet. 
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Külön kérelemben fordul a Szervezet Képviselı-testülethez, hogy egy üres ingatlant 
biztosítson részükre. Jelenleg a Közhasznú Szervezet székhelye Hısök tere 1. A lakások és 
helyiségek bérletérıl szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet II. fejezete a nem 
lakáscéljára szolgáló helyiségek bérbeadás szabályai alcím 22. § (2) bekezdés alapján. 
 „Az üres helyiségek bérbeadása a Képviselı-testület döntése alapján nyilvános pályáztatás, 
vagy árverés útján történik.” 
 Ha a szervezet kérelmének helyt ad testület, úgy fentiek szerint kell eljárni. Ki kell jelölni az 
ingatlant – ha van, megfelelı – és le kell folytatni a pályáztatást. Erre a kérelemre határozati 
javasat nincs. 
A többi kérelem tartalmában támogatási igényében hasonló az elızı években 
megfogalmazottakhoz, azok egyértelmőek így ezekrıl külön nem szükséges a mellékelt 
kérelmeken túl az elıterjesztésben írni.  
A kérelmek mellett megtalálhatóak a kérelmezık nyilatkozata a közpénzekbıl nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelıen.  
Az irodavezetı már elmondta, hogy a 2013. évi költségvetésben erre a célra 5.000.000,- Ft 
van elkülönítve. Az igény 9.928.000,- Ft. Ha minden igény maradéktalanul támogatást nyer, 
úgy a tartalékból 4.928.000,- Ft pótelıirányzatot kell biztosítani.  
Tájékoztatja a Képviselı-testület arról is, hogy a Dévaványai Felemelkedéséért Alapítványnál 
a könyvelési feladatok ellátására felvett dolgozó Nemzeti Foglalkozatási Alapból történı 
támogatáson felül az önkormányzati saját erı csak erre a célra 2012. április 1.- 2013. június 
30-ig 402.000,- Ft, amely összeg az alapítvány kérelmében szerepel. Az alapítvány 13. civil 
szervezet könyvelési feladatát látja el.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szőcsné Horváth Margit irodavezetınek az 
elmondottakat. 
Megadja a szót Földi Imre bizottsági tag részére.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén hosszú ideig tárgyalta a kérelmeket.  
A bizottság az elıterjesztésben szereplı összegekkel javasolja támogatni a civil szervezeteket, 
- amit most nem kíván megismételni - kivéve a Dévaványa Sportegyesületet, amelynek 
támogatására 4 millió forintot javasol a bizottság, valamint a Vöröskereszt részére 20.000,- 
Ft-ot a strandbelépık biztosítására a véradók részére. Elmondja, ha a testület a támogatásokat 
az elmondottak alapján megszavazza, akkor összesen 7.948.124,- Ft-al támogatják a civil 
szervezeteket. Megjegyzi az év során biztos, hogy lesznek ilyen jellegő kérelmek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottsági a javaslatok ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Kulturális és Mővészetoktatási Alapítvány részére 
100.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
97/2013.(III.28.) Kt.hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Kulturális és Mővészetoktatási Alapítvány részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a 
XIII. Mővészeti Tábor megrendezéséhez.  
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A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a tábor lebonyolítását követı 30 napon 
belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Dévaványai Helyi 
Szervezete részére 100.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
98/2013.(III.28.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Dévaványai Helyi Szervezete 
részére 100.000,- Ft támogatást nyújt az ortopéd szakorvosi vizsgálatokra, a 
jótékonysági ebédre és a karácsonyi ünnepségre.  
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 
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Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy az İszi Napfény Nyugdíjas Klub részére az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésébe betervezett összeget 400.000,- Ft-ot nyújtsanak támogatásként kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
99/2013.(III.28.) Kt.hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az İszi 
Napfény Nyugdíjas Klub részére a 2013-as évben természetbeni juttatásként, kifizeti 
a Nyugdíjas ház közüzemi számláit, amire 400.000,- Ft-ot az önkormányzat 2013. 
évi költségvetésbe betervezett. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
hogy a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány részére 1.266.124,- Ft 
támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
100/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 
Felemelkedéséért Közalapítvány részére 1.266.124,- Ft támogatást nyújt a mőködési 
költségekhez.  
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkésıbb 2014. január 31-ig számla 
ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
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támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetéhez tartozó 
Dévaványa Város Lakóterületi Alapszervezete részére 72.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
101/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Magyar 
Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetéhez tartozó Dévaványa Város Lakóterületi 
Alapszervezete részére 72.000,- Ft támogatást nyújt a véradással kapcsolatos 
kiadásokra - donorok megvendégelése a véradásokon, Varadó Ünnepségen -.  
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetéhez tartozó 
Dévaványa Város Lakóterületi Alapszervezete részére 20.000,- Ft támogatást nyújtsanak 
strandbelépıjegy vásárlására, amelyet a véradók részére biztosítanak kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
102/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Magyar 
Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetéhez tartozó Dévaványa Város Lakóterületi 
Alapszervezete részére 20.000,- Ft támogatást nyújt strandbelépıjegyek vásárlására. 
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete részére 20.000,- 
Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
103/2013.(III.28.) Kt.hat 
  
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vakok és 
Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete részére 20.000,- Ft támogatást nyújt a 
Karácsonyi ünnepségük megrendezéséhez.  
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a rendezvény lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
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támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére 200.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak a XIII. múzeumi gyermektábor megrendezéséhez kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
104/2013.(III.28.) Kt.hat 
  
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványai 
Múzeumbarátok Köre részére 200.000,- Ft támogatást nyújt a XIII. múzeumi 
gyermektábor megrendezéséhez.  
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a tábor lebonyolítását követı 30 napon 
belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol.  Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Múzeumbarátok Köre részére 250.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak az V. Kuruc Portya megrendezésén belül a kulturális mősorokhoz, valamint a 
fellépık vendéglátásához kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
105/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványai 
Múzeumbarátok Köre részére 250.000,- Ft támogatást nyújt az V. Kuruc Portya 
megrendezésén belül a kulturális mősorokhoz, valamint a fellépık vendéglátásához. 
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a program lebonyolítását követı 30 napon 
belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Nık Baráti Köre részére 50.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
106/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványai 
Nık Baráti Köre részére 50.000,- Ft támogatást nyújt a 2013. évben tervezett 
programjaik megvalósításhoz.  
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a program lebonyolítását követı 30 napon 
belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
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támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Békés Megyei Nık Egyesülete Dévaványai Szervezete részére 
150.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
107/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Békés Megyei 
Nık Egyesülete Dévaványai Szervezete részére 150.000,- Ft támogatást nyújt a 
Városnapi illetve a Betakarítási Ünnepen való részvételhez, valamint a III. Kádár 
Ferenc Népdaléneklési verseny megszervezéséhez, lebonyolításához.  
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Vox Humana Kórus Egyesülete részére 250.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
108/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vox Humana 
Kórus Egyesülete részére 250.000,- Ft támogatást nyújt a IV. Dévaványai 
Kórustalálkozó megvalósításához.  
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a kórustalálkozó lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete részére 100.000,- 
Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
109/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
Tartósbetegségben Élık Dévaványai Egyesülete részére 100.000,- Ft  a Betakarítási 
ünnepségen résztvevı tagok megvendégeléséhez és a Karácsonyi ünnepség 
megrendezéséhez.  
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
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a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Polgárırség Közhasznú Szervezet részére 400.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
110/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Polgárırség 
Közhasznú Szervezet részére 400.000,- Ft támogatást nyújt a polgárır 
személygépkocsi üzemben tartására, mőködési költségekre.  
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkésıbb 2014. január 31-ig számla 
ellenében elszámol.  Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Sportegyesület részére 4.000.000,- Ft támogatást 
nyújtsanak a bizottsági javaslatok alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
111/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványai 
Sportegyesület részére 4.000.000,- Ft támogatást nyújt az egyesület mőködésének 
fenntartásához.  
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkésıbb 2014. január 31-ig számla 
ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Kulturális és Hagyományırzı Egyesület részére 
130.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
112/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Kulturális és Hagyományırzı Egyesület részére 130.000,- Ft támogatást nyújt a 
programjaik  - Föld napi rendezvények, Arco komolyzenei koncert, „Környezet és 
egészség” c. elıadás-sorozat, ökokarácsony, madárkarácsony - megvalósításához. 
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
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támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Kapocs Egyesület részére 60.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
113/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kapocs 
Egyesület részére 60.000,- Ft támogatást nyújt a Gyermeknap, Családi csobbanás 
rendezvények megszervezéséhez, valamint karácsonyi csomagok adományozására. 
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Körös-Sárréti Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület részére 
30.000,- Ft támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
114/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Körös-Sárréti 
Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület részére 30.000,- Ft támogatást nyújt a 
2013 novemberében megtartandó tőzoltók szakmai versenyének megszervezésére, 
lebonyolítására. 
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a legkésıbb 2014. január 31-ig számla 
ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 200.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
115/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 200.000,- Ft támogatást nyújt a 
Civil Ház mőködési és fenntartási kiadásaihoz.  
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével legkésıbb 2014. január 31-ig számla 
ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség 
elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
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támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 
 

Pap Tibor polgármester – szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 150.000,- Ft 
támogatást nyújtsanak kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
116/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete részére 150.000,- Ft támogatást nyújt a 
fıként városi rendezvényeken megrendezendı programjaikhoz (kézmőves 
foglalkozás, családi nap, gyermeknap). A programok listája a mellékelt kérelemben 
található meg.  
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésben 
biztosított mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A civil szervezet a támogatás összegével a programok lebonyolítását követı 30 
napon belül, de legkésıbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben 
tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott 
összeg támogatási céltól eltérı felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzat felé. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a 
támogatási megállapodás megkötésérıl, a megítélt támogatás kifizetésérıl, valamint 
a támogatás elbírálást követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a 
támogatott adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, és a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés kapcsolódik az elızıekhez, 
amely a székelykeresztúri gyermekek vendéglátásával kapcsolatos. A bizottsági üléseken már 
errıl tárgyaltak, de javaslat nem született, mivel a táborozásban részvevık száma nem ismert. 
Az ÁMK igazgatója részére adja meg a szót. 
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy ez idáig konkrét 
megoldási javaslatuk nincs.  
Elmondja, hogy 20 fı dévaványai gyermek táboroztatását szervezik Káptalanfüredre, illetve 
Székelykeresztúrról 15 gyermeket tudnának vendégül látni a Strandfürdıben. A 
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költségvetésben szerepel erre vonatkozóan összeg, valamint a szülık támogatásával lenne 
megoldott a nyaralás.   
A táborozásra nagyon kevés igény van, a szülık nem tudják finanszírozni. 
Székelykeresztúrral az üdültetés területén is régi a kapcsolat. Az utóbbi idıben a csere 
üdültetés úgy mőködik, hogy egyik évben Dévaványa látja vendégül a székelykeresztúri 
gyermekeket, a másik évben pedig fordítva.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Baloghné Berényi Erzsébetnek az elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – a bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy az iskola fordulhat a Dévaványa 
Felemelkedéséért Alapítványhoz. 
Az iskola alapítványa gyermekenként 1.000,- Ft-ot nyújt a táboroztatáshoz.   
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy az iskola alapítványa a 
dévaványai gyermekek táboroztatását 1.000-1.000,- Ft-al támogatja, a Dévaványa 
Felemelkedéséért Alapítvány is ugyanekkora összeget nyújtott az elmúlt évben.  
Földi Imre Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja arra törekszenek, hogy találjanak megoldást a segítségnyújtásra.  
Ezúton köszöni meg a civil szervezeteknek az elmúlt évi aktív munkájukat, hasonló jókat 
kíván az idei évre is.  
Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy a témát zárják le azzal, hogy a költségvetésben erre 
a célra betervezett 614.680,- Ft-ot biztosítsák, valamint a megoldást keresik. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a kérelem azzal lesz teljesítve, hogy a költségvetésbe betervezett 
összeget biztosítják kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
117/2013.(III.28.) Kt.hat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt az Általános 
Mővelıdési Központ pedagógusainak kérésére, - amely a gyermekek káptalanfüredi 
táboroztatásának támogatására vonatkozik -, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésébe betervezett 614.680,- Ft-on túl további támogatást nem biztosít.  
További támogatásra vonatkozóan keresik a megoldást.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint  

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely a Szociális Földprogram keretében a szociálisan 
rászorulók körében állattenyésztés megvalósításával kapcsolatos felhívás. Errıl már a 
Szociális Földprogramról szóló beszámoló tárgyalása során volt szó. 
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı elmondja, hogy a Szociális Földprogram keretében 
állattenyésztés megvalósításáról, meghirdetésérıl kell döntést hozni a testületnek.  
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Az irodavezetı elmondja, hogy 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.  
Ismerteti a felhívást, amely a követezı: 
„FELHÍVÁS 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális Földprogram keretében a 
szociálisan rászorulók körében állattenyésztést valósít meg. 
Szociálisan rászorulónak kell tekinteni különösen azokat a személyeket, illetve családokat, 
akik:  

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. 
Egy lakcímen élık közül csak egy személy igényelheti a támogatást. 
A Szociális Földprogramban résztvevı 1-2 fıs családok 25 db naposcsibe és 20 kg 
baromfiindító táp, a 3 és több fıs családok részére 50 db naposcsibe és 40 kg baromfiindító 
táp kerül biztosításra az állatok tartásához. A további költség a kedvezményezetett terheli.  
Az igénylés helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal volt GAMESZ épülete. 
Az igénylés ideje: 2013. április 5. – 2013. április 19.” 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság a felhívás megjelentetésével egyetért.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, a bizottság szintén egyetért a felhívás megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a felhívás megjelentetésével az elhangzottak alapján kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
118/2013.(III.28.) Kt.hat. 
 
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szociális 
Földprogram keretében a szociálisan rászorulók körében állattenyésztést 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 állattenyésztést valósít meg. 

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 
a) jövedelemmel nem rendelkeznek;  
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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. 
 
Egy lakcímen élık közül csak egy személy igényelheti a támogatást. 
A Szociális Földprogramban résztvevı 1-2 fıs családok 25 db naposcsibe és 20 kg 
baromfiindító táp, a 3 és több fıs családok részére 50 db naposcsibe és 40 kg baromfiindító 
táp kerül biztosításra az állatok tartásához. A további költség a kedvezményezetett terheli.  

 
Az igénylés helye: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal volt GAMESZ épülete. 
Az igénylés ideje: 2013. április 5. – 2013. április 19. 

 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás Dévaványai 
Hírlapban történı közzétételérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  értelem szerint 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Földi Imre terjesztette a 
testület elé, amely a Kistérségi Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás, anyag- és 
eszköz beszerzéssel kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre képviselı, programirányító – elmondja, hogy az Önkormányzat 2013. évben 
közfoglalkoztatását Kistérségi Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás keretén 
belül oldja meg. 
A képviselı ismerteti a 6 projektelemet, amelyek a következıek:  
-  Belvíz-elvezetési program                                                       
-  Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása                          
-  Közúthálózat javítása                                                              
-  Mezıgazdasági projekt                                                            
-  Mezıgazdasági földutak rendbetétele 
-  Téli közfoglalkoztatás 
 Elmondja, hogy a programokhoz anyag- és tárgyi eszköz, valamint különbözı külsı 
szolgáltatás igénybevétele is tartozik. Ennek költségét a Belügyminisztérium 100 %-os 
támogatásban részesíti. A beszerzési érték helyi beszerzésnek minısül. 
Két tárgy vonatkozásában árajánlatokat kértek: 

I. Kisértékő tárgyi- és védıeszközökre, vetımagokra, növényvédı szerekre:  
- Gazdasági Bolt Csaba Jánosné 

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

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

5600 Békéscsaba, Pöltenberg u. 17. 
A megadott határidıig – 2013. március 21. (csütörtök) 11.00 óráig – egy ajánlat érkezett: 
Csaba Jánosné Gazdasági Bolt részérıl (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.) a következı 
tartalommal:  

Ajánlati ára: 3.120.463,- Ft + ÁFA 
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A bíráló bizottság javaslata: az ajánlatot alkalmasnak és eredményesnek nyilvánítani, 
Csaba Jánosné Gazdasági Bolt 3.120.463,- Ft + ÁFA ajánlatát jelöljék nyertesnek, az 
eljárást nyilvánítsák eredményesnek. 
 

 II. Fenyıfőrészárú, sóder, cement, áteresz esetében a következı cégektıl kértek ajánlatot: 
- 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 megadott határidıig – 2013. március 21. (csütörtök) 11.00 óráig – három ajánlat érkezett, 
amelyek a következık:  

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

            Ajánlati ára: 2.809.000,- Ft + ÁFA 
- KAPUFA TRANSZ 

5502 Gyomaendrıd, Baross G. u. 8. 
            Ajánlati ára: 2.235.650,- Ft + ÁFA 
A KAPUFA TRANSZ nem adott ajánlatot 200-as és 400-as átereszre, így összességében 
nem bírálható el, az ajánlata érvénytelen.    

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

                     Ajánlati ára: 2.678.200,- Ft + ÁFA 
 
A bíráló bizottság javaslata: a KAPUFA TRANSZ ajánlatát érvénytelennek nyilvánítani, 
Gyıri Zoltán vállalkozó és az AGZO-SZITI KFT ajánlatát alkalmasnak és eredményesnek 
nyilvánítani, az AGZO-SZITI KFT. 2.678.200,- Ft + ÁFA ajánlatát jelölni nyertesnek – mint 
legkedvezıbb ajánlattevıt -, az eljárást eredményesnek nyilvánítani. 
A bíráló bizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.  
Elmondja még, hogy az elıirányzott költségkereten belül van mindkét ajánlat, tehát plusz 
kiadás egyik esetben sem jelentkezik. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely szerint  
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése”, kisértékő 
tárgyi- és védı eszközökre, vetımagokra, növényvédı szerekre vonatkozásban kiírt 
ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése” 
kisértékő tárgyi- és védı eszközökre, vetımagokra, növényvédı szerekre eljárás 
eredményeként a Csaba Jánosné Gazdasági Bolt 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. 
ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése” 
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kisértékő tárgyi- és védı eszközökre, vetımagokra, növényvédı szerekre eljárás 
eredményeként a Csaba Jánosné Gazdasági Bolt 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.  - 
mint egyetlen érvényes ajánlattevınek - nettó 3.120.463,- Ft + ÁFA áras ajánlatát 
hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése” 
kisértékő tárgyi- és védı eszközökre, vetımagokra, növényvédı szerekre 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 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 
Határozat:  
119/2013.(III.28.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése”, kisértékő 
tárgyi- és védı eszközökre, vetımagokra, növényvédı szerekre vonatkozásban kiírt 
ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése” 
kisértékő tárgyi- és védı eszközökre, vetımagokra, növényvédı szerekre eljárás 
eredményeként a Csaba Jánosné Gazdasági Bolt 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28. 
ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése” 
kisértékő tárgyi- és védı eszközökre, vetımagokra, növényvédı szerekre eljárás 
eredményeként a Csaba Jánosné Gazdasági Bolt 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.  - 
mint egyetlen érvényes ajánlattevınek - nettó 3.120.463,- Ft + ÁFA áras ajánlatát 
hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése” 
kisértékő tárgyi- és védı eszközökre, vetımagokra, növényvédı szerekre 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 szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a következı határozati javaslatban foglaltakkal: 
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„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése”, 
fenyıfőrészárú, sóder, cement, áteresz vonatkozásban kiírt ajánlatkérésre érkezett ajánlatok 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  
 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt,hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése”, 
fenyıfőrészárú, sóder, cement, áteresz  vonatkozásban  az  eljárás eredményeként a 
AGZO-SZITI KFT.  4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29 és a Gyıri Zoltán 5622 
Köröstarcsa, Deák F. u. 22.. ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt 
borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja, a KAPUFA 
TRANSZ ajánlatát – mivel nem minden tételre tett ajánlatot -, érvénytelennek 
nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése”, 
fenyıfőrészárú, sóder, cement, áteresz  vonatkozásban  az  eljárás eredményeként az 
AGZO-SZITI KFT.  4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29 - mint legkedvezıbb 
érvényes ajánlattevınek - 2.678.200.-Ft+ÁFA  áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése”, 
fenyıfőrészárú, sóder, cement, áteresz vonatkozásban 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 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  

 
 

Határozat:  
120/2013.(III.28.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése”, 
fenyıfőrészárú, sóder, cement, áteresz vonatkozásban kiírt ajánlatkérésre érkezett ajánlatok 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt,hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése”, 
fenyıfőrészárú, sóder, cement, áteresz  vonatkozásban  az  eljárás eredményeként a 
AGZO-SZITI KFT.  4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29 és a Gyıri Zoltán 5622 
Köröstarcsa, Deák F. u. 22.. ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt 
borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja, a KAPUFA 
TRANSZ ajánlatát - mivel nem minden tételre tett ajánlatot -, érvénytelennek 
nyilvánítja.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése”, 
fenyıfőrészárú, sóder, cement, áteresz  vonatkozásban  az  eljárás eredményeként az 
AGZO-SZITI KFT.  4031 Debrecen, Krónikás u. 6. 3/29 - mint legkedvezıbb 
érvényes ajánlattevınek –2.678.200,- Ft + ÁFA áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás anyag- és eszköz beszerzése”, 
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fenyıfőrészárú, sóder, cement, áteresz vonatkozásban 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 – elmondja, hogy a Kistérségi Startmunka Mintaprogram 
Mezıgazdasági földutak rendbetétele projekt keretében útgréder, rakodógép bérlése tárgyában 
ajánlatokat kértek be.   
Megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre képviselı, programirányító – 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. 
E tárgy vonatkozásában – útgréder esetében – árajánlatokat kértek három cégtıl, a megadott 
határidıig – 2013. március 22. (péntek) 10.00 óráig – mind három cég benyújtotta ajánlatát a 
következı tartalommal:  
 1. Szabó István útépítı egyéni vállalkozó 
    5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1.  
    Ajánlati ára: 10.000,- Ft+ÁFA/üó 
  2. G+S Építıipari Kft. 
      5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 49. 
      Ajánlati ára: 11.000,- Ft+ÁFA/üó 
   3. Bartha-Agrár Kft.. 
       5510 Dévaványa, Kısziget major  
      Ajánlati ára: 9.900,- Ft+ÁFA/üó 
A bíráló bizottság javaslata az ajánlatokat alkalmasnak és eredményesnek nyilvánítani, 
Bartha-Agrár Kft. – 5510 Dévaványa, Kısziget major 9.900,- Ft+ÁFA/üzemóra, ajánlatát 
jelölni ki nyertesnek, az eljárást eredményesnek nyilvánítani. 
 
E tárgy vonatkozásában – rakodógép esetében – 5 cégtıl kértek árajánlatot. 
A megadott határidıig – 2013. március 22. (péntek) 10.00 óráig – öt  ajánlat érkezett a 
következı tartalommal:  
1. Nagy Imre gépi rakodó  
    5510 Dévaványa, Bartók Béla u. 15. 
    Ajánlati ára: 6.000,- Ft+ÁFA/üó 
 2. Szabó István útépítı egyéni vállalkozó 
    5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1. 
    Ajánlati ára: 10.000,- Ft+ÁFA/üó 
 3. G+S Építıipari Kft. 
    5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 49. 
    Ajánlati ára: 11.000,- Ft+ÁFA/üó 
 4. Furka László gépi rakodó 
     5510 Dévaványa, Bajcsy-Zs. u. 16. 
     Ajánlati ára: 6.500,- Ft+ÁFA/üó 
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 5. Bartha-Agrár Kft.. 
      5510 Dévaványa, Kısziget major  
      Ajánlati ára: 7.000,- Ft+ÁFA/üó  
A bíráló bizottság javaslata: az ajánlatokat alkalmasnak és eredményesnek nyilvánítani, Nagy 
Imre gépi rakodó – 5510 Dévaványa, Bartók Béla u.15. – 6.000,- Ft+ÁFA/üzemóra, ajánlatát 
jelölni ki nyertesnek, az eljárást eredményesnek nyilvánítani. 
A bíráló bizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a következı határozati javaslattal: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás”, mezıgazdasági földutak rendbetétele 
projekt keretében útgréder bérlése vonatkozásban kiírt ajánlatkérésre érkezett ajánlat 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás”, mezıgazdasági földutak 
rendbetétele projekt keretében útgréder bérlése vonatkozásban az eljárás 
eredményeként a Szabó István útépítı vállalkozó – 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1. 
sz. –, a G+S Építıipari vállalkozás – 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 49. –, a Bartha-
Agrár Kft.  5510 Dévaványa, Kısziget major, ajánlattevınek az ajánlattételi határidı 
lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás mezıgazdasági földutak 
rendbetétele projekt keretében útgréder bérlése eljárás eredményeként a Bartha-Agrár 
Kft.  5510 Dévaványa, Kısziget major, - mint legkedvezıbb érvényes ajánlattevınek - 
nettó 9.900,- Ft+ÁFA/ üzemóra  áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás, mezıgazdasági földutak 
rendbetétele projekt keretében útgréder bérlése 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 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  

 
Határozat:  
121/2013.(III.28.) Kt. Hat. 

 
Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás”, mezıgazdasági földutak rendbetétele 
projekt keretében útgréder bérlése vonatkozásban kiírt ajánlatkérésre érkezett ajánlatok 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás”, mezıgazdasági földutak 
rendbetétele projekt keretében útgréder bérlése vonatkozásban az eljárás 
eredményeként a Szabó István útépítı vállalkozó – 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1. 
sz. –, a G+S Építıipari vállalkozás – 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 49. –, a Bartha-
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Agrár Kft.  5510 Dévaványa, Kısziget major, ajánlattevınek az ajánlattételi határidı 
lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás mezıgazdasági földutak 
rendbetétele projekt keretében útgréder bérlése eljárás eredményeként a Bartha-Agrár 
Kft.  5510 Dévaványa, Kısziget major, - mint legkedvezıbb érvényes ajánlattevınek - 
nettó 9.900,- Ft+ÁFA/ üzemóra  áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás, mezıgazdasági földutak 
rendbetétele projekt keretében útgréder bérlése 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 szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a következı határozati javaslattal: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás”, mezıgazdasági földutak rendbetétele 
projekt keretében rakodógép bérlése vonatkozásban kiírt ajánlatkérésre érkezett ajánlatok 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás”, mezıgazdasági földutak 
rendbetétele projekt keretében rakodógép bérlése vonatkozásban az eljárás 
eredményeként a Nagy Imre gépi rakodó – 5510 Dévaványa, Bartók Béla u. 15. –, a  
Szabó István útépítı vállalkozó – 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 51/1 –, a G+S 
Építıipari vállalkozás – 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 49. –, a Furka László gépi 
rakodó – 5510 Dévaványa, Bajcsy-Zs. u. 16. –, a Bartha-Agrár Kft. 5510 Dévaványa, 
Kısziget major, ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban 
benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás mezıgazdasági földutak 
rendbetétele projekt keretében útgréder bérlése eljárás eredményeként a Nagy Imre 
gépi rakodó – 5510 Dévaványa, Bartók Béla u. 15. –, - mint legkedvezıbb érvényes 
ajánlattevınek - nettó 6.000,- Ft+ÁFA/ üzemóra  áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás, mezıgazdasági földutak 
rendbetétele projekt keretében rakodógép bérlése 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 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat:  
122/2013.(III.28.) Kt. Hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás”, mezıgazdasági földutak rendbetétele 
projekt keretében rakodógép bérlése vonatkozásban kiírt ajánlatkérésre érkezett ajánlatok 
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás”, mezıgazdasági földutak 
rendbetétele projekt keretében rakodógép bérlése vonatkozásban az eljárás 
eredményeként a Nagy Imre gépi rakodó - 5510 Dévaványa, Bartók Béla u. 15. -, a  
G+S Építıipari vállalkozás - 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 49. -, a Furka László 
gépi rakodó - 5510 Dévaványa, Bajcsy-Zs. u. 16. -, a  Bartha-Agrár Kft. 5510 
Dévaványa, Kısziget major, ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt 
borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás mezıgazdasági földutak 
rendbetétele projekt keretében útgréder bérlése eljárás eredményeként a Nagy Imre 
gépi rakodó - 5510 Dévaványa, Bartók Béla u. 15. -, - mint legkedvezıbb érvényes 
ajánlattevınek - nettó 6.000,- Ft+ÁFA/ üzemóra  áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás, mezıgazdasági földutak 
rendbetétele projekt keretében rakodógép bérlése 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 – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
ismertesse a következı bejelentést.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testület a 88/2013.(III.14.) 
Kt. határozatában döntött a még aszfaltburkolattal nem rendelkezı belterületi utak esetében a 
megvalósítás lehetıségének felmérésérıl, így az adott utcák úttársulásainak 
megalakíthatóságáról. Az úttársulás feltételeként a hozzájárulás az egyösszegő befizetések 
esetében ingatlanonként 125.000,- Ft összegben lett meghatározva (a tagok 50 %-a esetében), 
míg a részletfizetés esetén 2.500,- Ft x 50 hónap összegben. A szervezés elindításánál az 
érintett lakosság az egyösszegő befizetés magas összegét - 125.000,- Ft/ingatlan - nem tartja 
reálisnak, viszonyítva a legutóbbi útépítési hozzájárulás ezen összegéhez. A József A. utcában 
a hozzájárulás összege 60.000,- Ft/ingatlan volt 2008. évben. Az akkori útépítési költség ~27 
%-át viselte a lakosság, míg a 73 %-át az önkormányzat. Ezen arányokkal és a jelenlegi 
megvalósítási költséggel számolva a hozzájárulás összege átlagosan 85.000,- Ft körül  lenne, 
melyet  az egy összegben fizetık is könnyebben vállalnának, ezáltal reálisan mintegy 3-6 
utcában alakulhatna meg úttársulás. 
A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy rövid határidıket hagytak a befizetésre, ezért a 
javaslat június 30-a volt. A részletfizetésre is lenne lehetıség egy éven keresztül, az elsı 
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fizetési összeg 8.000,- Ft lenne, a további 11 hónapon keresztül pedig 7.000,- Ft. Ha a testület 
elfogadja a határozati javaslatot, akkor már konkrét összegekkel tudják megkeresni a 
lakosokat. Elmondja, hogy az utcában lakók 1/3-ának egy összegben kellene vállalni a 
befizetést a megadott határidıig, 1/3-nak részletekben, 1/3 pedig elvileg elzárkózhat. 
Amennyiben a 2/3-os többséggel létrejön az úttársulás, abban az esetben megépülhet az út, az 
1/3 is kötelezve lenne az összeg megfizetésére.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
Földi Imre Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – a mőszaki irodavezetı részletesen elmondta az ülésen elhangzottakat. 
A bizottság javasolja, hogy az aszfaltburkolat megvalósítására szervezendı úttársulások 
esetében a hozzájárulás mértékét 85.000,- Ft/ingatlan összegben határozza meg a testület 
június 30-i befizetési határidıvel, továbbá a részletfizetést 12 hónapban határozzák meg 
8.000,- Ft kezdırészlettel a további 11 hónapon keresztül 7.000,- Ft/hó összegben.  
A megvalósítás a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig, a társulások megalakulási 
sorrendjében történhet. 
Röviden ennyiben kívánta ismertetni a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint az aszfaltburkolat megvalósítására 
szervezendı úttársulások esetében a hozzájárulás mértékét 85.000,- Ft/ingatlan összegben 
határozza meg a testület június 30-i befizetési határidıvel, továbbá a részletfizetést 12 
hónapban határozzák meg 8.000,- Ft kezdırészlettel, a további 11 hónapon keresztül 7.000,- 
Ft/hó összegben, a megvalósítás a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig, a társulások 
megalakulási sorrendjében történjen kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat:  
123/2013.(III.28.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
aszfaltburkolat megvalósítására szervezendı úttársulások esetében a hozzájárulás 
mértékét 85.000,- Ft/ingatlan összegben határozza meg 2013. június 30-i befizetési 
határidıvel. A részletfizetést 12 havi idıtartamban határozza meg 8.000,- Ft 
kezdırészlettel, és további 11 hónapon keresztül 7.000,- Ft/hó összegben.  
A megvalósítás a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig, a társulások 
megalakulási sorrendjében történhet. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  értelem szerint 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a Békés Megyei Tisza 
Kálmán Közoktatási Intézmény és a Ványai Ambrus Általános Iskola kérelme ingyenes 
uszoda használatra.  
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére, 
hogy ismertesse az elıterjesztésben foglaltakat.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy a Békés Megyei Tisza 
Kálmán Közoktatási Intézmény vezetıje azzal a kéréssel fordult Képviselı-testület felé, hogy 
az iskola testnevelıi által felmért testnevelési órákon az úszáshoz ingyenes uszoda használatot 
szíveskedjenek biztosítani. A kérelem az elıterjesztéshez csatolva van. 
Elmondja, hogy a Képviselı-testület is támogatja az egészséges életmódra nevelést, többek 
között az elmúlt évben kezdeményezte az úszásoktatás bevezetését.  
Éppen ezért az ingyenes használatra való hivatkozásra meg kell találni azt az elszámolási 
módot, ami minden jogszabálynak megfelel arra vonatkozóan, hogy a tanulók ebbıl semmit 
ne érezzenek. Hiszen az ingyenes használat azt jelenti, hogy a tanuló nem fizet a szolgáltatás  
- uszodahasználat - igénybevételéért, de azt valakinek/valakiknek meg kell fizetni.  
Erre való tekintettel az a javaslat, hogy támogassa a Képviselı-testület Békés Megyei Tisza 
Kálmán Közoktatás Intézmény vezetıje által beadott kérelmet úgy, ahogyan a kérelmében 
megfogalmazódott, az uszoda használat csak és kizárólag a testnevelési órákra korlátozódjon, 
meghatározott idıtartamra és fıre.   
A benyújtott kérelem alapján a legkedvezıbb, ha havi bérlettel számolnak 54 fı tanulóval, a 
szakmai koordinátor számítása alapján 66.000,- Ft-ba kerül a belépı ára, május hónaptól a 
tanítási év végéig. 
Már említette, hogy a Ványai Ambrus Általános Iskola tanulói számára bevezetésre került a 
testnevelési órák keretében az úszás. Az elmúlt évben, 2012. ıszén az általános iskolai 
tanulók részére az iskola bérletet vett, összesen 338.793,- Ft-ba került, amely összeg 
elıirányzatát az intézmény költségvetésében biztosította a Képviselı-testület. 
Az elmondottakra való tekintettel bár az általános iskola nem jelezte igényét az úszás 
támogatására, de célszerő egyszerre tárgyalni és döntenie a Képviselı-testületnek arra 
vonatkozóan, hogy az 1-8. évfolyam tanulói számára is biztosított legyen a testnevelés 
támogatásának keretében az ingyenes uszodahasználat a határozati javaslatban foglaltak 
szerint.   
A támogatás az államháztartáson belül történik, így a közpénzekbıl nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló törvényi feltételek erre nem vonatkozik.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja minkét intézménynél támogatni az úszásoktatás 
érdekében a strandbelépı jegyek árának biztosítását, a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 
esetében 66.000,- Ft összegben, a Ványai Ambrus Általános Iskola esetében pedig 360.000,- 
Ft összegben.  
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 a bizottság szintén mindkét esetben javasolja a belépıjegyek 
árának a biztosítását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki támogatja a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási 
egységének tanulói számára - a testnevelés órák keretei terhére megtartandó úszásoktatás 
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érdekében - a Strandfürdıbe történı belépı jegyek árát 66.000,- Ft összegben kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
124/2013.(III.28.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Dévaványai Oktatási 
egységének tanulói számára - a testnevelés órák keretei terhére megtartandó 
úszásoktatás érdekében - a Strandfürdıbe történı belépı jegyek árát 66.000,- Ft 
összegben. 
 
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 
biztosított általános tartalék, mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 
belülre elıirányzat terhére biztosítja. 

 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a Megállapodás megkötésével. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki támogatja a Ványai Ambrus Általános Iskola tanulói számára - a testnevelés órák keretei 
terhére megtartandó úszásoktatás érdekében - a Strandfürdıbe történı belépı jegyek árát 
360.000,- Ft összegben kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
125/2013.(III.28.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Ványai Ambrus Általános Iskola tanulói számára - a testnevelés órák keretei terhére 
megtartandó úszásoktatás érdekében - a Strandfürdıbe történı belépı jegyek árát 
360.000,- Ft összegben. 
 
A Képviselı-testület a támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 
biztosított általános tartalék, mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 
belülre elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a Megállapodás megkötésével. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Feke László mőszaki 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely a városközpontban a 29,695 – 29,970 km 
szelvények közötti szakaszon az északi oldalon meglévı kerékpárút nyomvonal-
áthelyezésének és ezzel egyidejőleg 27 db aszfaltos gépjármő parkoló kialakításának 
kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadásával kapcsolatos. 
A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy ajánlatokat is kérjenek be a kivitelezésre 
vonatkozóan.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a képviselı-testület a 2013. február 28-án 
tartott ülésén 62/2013.(II.28.) számú határozatában úgy döntött, hogy a fıtér hiányzó 
részeinek felújítási részeit - a városközpont  2005-ben elkészített revitalizációs 
dokumentációjának út és kerékpárút terve alapján a 29,695 – 29,970 km szelvények közötti 
szakaszon az északi oldalon a meglévı kerékpár út nyomvonalának áthelyezését és ezzel 
egyidejőleg 27 db aszfaltos gépjármő parkoló kialakítását - megvalósítsa. 
Az idevonatkozó Fehér Géza tervezı által készített és a BE/UV/451/17/2005. sz. 
iktatószámon kiadott építési engedély lejárt. A kivitelezési munkát a szükséges engedélyezési 
és kivitelezési tervek elkészíttetésével együtt kívánják vállalkozásba adni.  
A munka becsült értéke meghaladja a nettó 15 millió forintot, de nem éri el a 150 millió 
forintot így a helyi közbeszerzési szabályzat és a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 122. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérı hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, mivel az építési beruházás becsült értéke 
nem éri el a 150 millió forintot.  
A kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásra és mőszaki ellenırzésre a mőszaki iroda 
ajánlatokat kért, azonban a beérkezett ajánlatok egyike sem érte el a közbeszerzési szabályzat 
VI. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érı beszerzésekre vonatkozó elıírások pontja 
szerint az 1 millió forintot, ezért az ajánlatok értékelését a polgármester végezte, aki 
megállapította, hogy a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására a KÖVITE PLUSZ Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi u . 54.) adta.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a közbeszerzési eljárást lebonyolító a kivitelezésre 
vonatkozóan elkészítette az ajánlattételi felhívást, amelyet az önkormányzat közbeszerzési 
szabályzata értelmében annak megjelentetése elıtt az Ajánlatkérınek jóvá kell hagynia. 
Az ajánlattételi felhívást mellékelték az elıterjesztéshez. 
Az ajánlattételi felhívás minden pontját nem kívánja részletesen ismertetni. 
A felhívásból kiemeli, hogy a befejezési határidı 2013. október 31-i idıpontban lett 
meghatározva. 
Elmondja, hogy az ajánlatkérı az ajánlati ár 15 %-ának megfelelı mértékő elıleget biztosít, 
amely összeg a benyújtandó rész-számlákból arányosan (5% - 5% - 5%) kerül visszafizetésre. 
Rész-számlázásra két alkalommal biztosít lehetıséget Ajánlatkérı, 40 %-os és 80 %-os 
készültségi fok elérése esetén. Végszámla a sikeres mőszaki átadás-átvételi eljárás 
lefolytatását követıen nyújtható be.  
Értékelési szempont a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás lenne, egyértelmően az 
ajánlati ár a döntı. Ennek a kiírásnak is megvannak az alkalmassági minimum feltételei, 
szakmai, pénzügyi követelményei a korábbi kiírásokhoz hasonlóan.  
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2013. április 11. 1030 óra. 
Az irodavezetı elmondja, hogy az ajánlati kötöttség minimális idıtartama: az ajánlati 
kötöttség beálltától (tárgyalás befejezése) számított 60 nap.  
A tárgyalás egy fordulóban kerül lebonyolításra, amelynek idıpontja 2013. április 18. 1030 
óra. 
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A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: A Kbt. 124. § (6) bekezdése alapján az írásbeli 
összegezés megküldése napját követı 11. nap (1030 óra), amennyiben ez nem munkanap, úgy 
az azt követı elsı munkanap.  
Az irodavezetı fontosnak tartja még elmondani, a 23-as pont 1. alpontjánál a szerzıdést 
biztosító mellék kötelezettségek vannak felsorolva, késedelmi és meghiúsulási kötbér. 
A korábbiakhoz képest szeretnék kiegészíteni és jótállási biztosítékkal, amely a nettó ajánlati 
ár 5 %-ában lenne meghatározva, amelyet az ajánlattevı a Kbt. 126. § (4) bekezdés alapján a 
jótállási kötelezettség kezdetének idıpontjától köteles biztosítani 36 hónapos idıtartamra. 
2013. április 3-án helyszíni szemlét kívánnak biztosítani. 
Elmondja, hogy a kiírás nemcsak a kivitelezésre vonatkozik, hanem a nyomvonal 
áthelyezéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésére is. 
Ennyit kívánt elmondani a témával kapcsolatban.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Földi Imre Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja a testült felé elfogadásra az ajánlattételei felhívást.  
A bizottság a következı cégeket javasolja felkérni ajánlattételre: 

- BÓLEM Kft. - 5600 Békéscsaba, İszi u. 3. 
- Futizó Kft. - 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. 
- Wiener Center Kft. -  5630 Békés, csabai út 81. 
- Duna Aszfalt Kft. -  6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 

Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat:  
126/2013.(III.28.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy „A 
városközpontban a 29,695 – 29,970 km szelvények közötti szakaszon az északi 
oldalon meglévı kerékpárút nyomvonal-áthelyezése és ezzel egyidejőleg 27 db 
aszfaltos gépjármő parkoló kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozó 
Ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 
Melléklet: ajánlattételi felhívás  

 
(Az ajánlattételi felhívás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy „A városközpontban a 29,695-29,970 km szelvények közötti 
szakaszon az északi oldalon meglévı kerékpárút nyomvonal áthelyezése és ezzel egyidejőleg 
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27 db aszfaltos gépjármő parkoló kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozóan a 
következı cégektıl kérjenek ajánlatokat: 

- BÓLEM Kft. - 5600 Békéscsaba, İszi u. 3. 
- Futizó Kft. - 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. 
- Wiener Center Kft. -  5630 Békés, csabai út 81. 
- Duna Aszfalt Kft. -  6060 Tiszakécske, Béke u. 150. kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
127/2013 (III.28) Kt. határozat 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy „A 
városközpontban a 29,695-29,970 km szelvények közötti szakaszon az északi 
oldalon meglévı kerékpárút nyomvonal áthelyezése és ezzel egyidejőleg 27 db 
aszfaltos gépjármő parkoló kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozóan 
közbeszerzési eljárást indít és a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 
122. § értelmében az alábbi ajánlattevıket kéri fel ajánlattételre:  

 
1.     BÓLEM Kft. - 5600 Békéscsaba, İszi u. 3. 
2.     Futizó Kft. - 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. 
3.     Wiener Center Kft. -  5630 Békés, csabai út 81. 
4.     Duna Aszfalt Kft. -  6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérések lebonyolításával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Feke László mőszaki irodavezetı  

Határidı:  folyamatos 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés szintén ajánlattételi 
felhívással kapcsolatos, amely a Dévaványa, Sport – Mátyás – Mikszáth utcákban történı 
szennyvízcsatorna hálózat bıvítés kialakításának kivitelezésére vonatkozik. 
A polgármester ismételten megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a településen 2011. évben átadásra került 
az újonnan megvalósított 8-as, 10-es szennyvízcsatorna hálózat, amellyel Dévaványa város 
belterületi részeinek szennyvízcsatornázása – 15 ingatlan kivételével – befejezıdött. A 
közmőves szennyvízelvezetés 99 %-osan biztosított, azonban az ingatlanok tényleges 
rácsatlakozása még nem teljeskörő.  
A szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcaszakaszok – Sport utca eleje, Mátyás 
utca, Mikszáth utca eleje – szennyvízcsatorna hálózatra történı rákötésének biztosítása 
érdekében a Képviselı-testület a 318/2012.(X.25.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy a 
szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkezı utcaszakaszok szennyvízcsatorna hálózatra 
történı rákötésének biztosítása érdekében közbeszerzési eljárás keretében történı kivitelezı 
kiválasztásához szükséges ajánlatkérési tervdokumentációt elkészítteti. A tervdokumentáció 
elkészült. A módosított és immáron jogerıs létesítési engedélyezési terveket a Tiszántúli 
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Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség megküldte, amely alapján 
megkezdhetık a szennyvízcsatorna hálózat kiépítés elıkészítı munkálatai. 
A projekt két részbıl áll: csatornaépítésbıl, valamint csatornaépítés utáni útalap 
helyreállításból.  
A csatornaépítés az ajánlatkérési tervdokumentáció költségbecslése alapján 16.933.472,- Ft + 
Áfa, míg a csatornaépítés utáni útalap helyreállítás 35.822.430,- Ft + Áfa. 
Az elmondottak alapján az építési beruházás becsült értéke meghaladja a nettó 15 millió 
forintot, de nem éri el a 150 millió forintot, így a helyi közbeszerzési szabályzat és a 
közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján az 
önkormányzat, mint ajánlatkérı hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást 
alkalmazhat, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 150 millió forintot.  
A Képviselı-testület 390/2012.(XII.13.) számú határozatában döntött a kivitelezéssel 
kapcsolatos közbeszerzési eljárásra és mőszaki ellenırzésre felkérendı vállalkozásokról. Az 
ajánlatokat a mőszaki iroda megkérte, azonban a beérkezett ajánlatok egyike sem érte el a 
közbeszerzési szabályzat VI. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érı beszerzésekre 
vonatkozó elıírások pontja szerint az 1 millió forintot, ezért az ajánlatok értékelését a 
polgármester végezte, aki megállapította, hogy a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására a KÖVITE PLUSZ Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi u . 
54.) adta.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a közbeszerzési eljárást lebonyolító a kivitelezésre 
vonatkozóan elkészítette az ajánlattételi felhívást, amelyet az önkormányzat közbeszerzési 
szabályzata értelmében annak megjelentetése elıtt az Ajánlatkérınek jóvá kell hagynia.  
Elmondja, hogy az ajánlattételi felhívás felépítése megegyezik az elızıekben elmondottakkal, 
amit most nem kíván megismételni.  
Az idıpontok is egyeznek az elızı ajánlattételi felhívásban szerepeltekkel, 30 perces idı 
eltolódással.  
Az ajánlattételi felhívást mellékelték az elıterjesztéshez. 
A bizottsági ülésen az a javaslat volt, hogy az alábbi cégektıl kérjenek ajánlatokat: 

- BÓLEM Kft. - 5600 Békéscsaba, İszi u. 3. 
- Futizó Kft. - 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. 
- Wiener Center Kft. -  5630 Békés, csabai út 81. 
- Duna Aszfalt Kft. -  6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 

Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Földi Imre Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja a testült felé elfogadásra az ajánlattételei felhívást. 
A bizottság javasolja továbbá, hogy a következı cégeket kérjék fel ajánlattételre: 

BÓLEM Kft. - 5600 Békéscsaba, İszi u. 3. 
- Futizó Kft. - 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. 
- Wiener Center Kft. -  5630 Békés, csabai út 81. 
- Duna Aszfalt Kft. -  6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 

Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat:  
128/2013.(III.28.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy „A Dévaványa, 
Sport – Mátyás – Mikszáth utcákban történı szennyvízcsatorna hálózat bıvítése és 
csatornaépítés utáni útalap helyreállítása” tárgyú beruházás kivitelezésére vonatkozó 
ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 
Melléklet: ajánlattételi felhívás  
 

(Az ajánlattételi felhívás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a következı cégektıl kérjenek ajánlatokat „A Dévaványa, Sport - 
Mátyás – Mikszáth utcákban történı szennyvízcsatorna hálózat bıvítés kialakítása” tárgyú 
beruházás kivitelezésére vonatkozóan az alábbi cégeket kérjék fel ajánlattételre: 

- BÓLEM Kft. - 5600 Békéscsaba, İszi u. 3. 
- Futizó Kft. - 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. 
- Wiener Center Kft. -  5630 Békés, csabai út 81. 
- Duna Aszfalt Kft. -  6060 Tiszakécske, Béke u. 150. kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
129/2013 (III.28) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy „A Dévaványa, Sport –
Mátyás – Mikszáth utcákban történı szennyvízcsatorna hálózat bıvítés kialakítása” tárgyú 
beruházás kivitelezésére vonatkozóan közbeszerzési eljárást indít és a közbeszerzésekrıl 
szóló 2001. évi CVIII. törvény 122. § értelmében az alábbi ajánlattevıket kéri fel 
ajánlattételre: 
 
1.     BÓLEM Kft. - 5600 Békéscsaba, İszi u. 3. 
2.     Futizó Kft. - 5700 Gyula, Mátyás király u. 31/3. 
3.     Wiener Center Kft. -  5630 Békés, csabai út 81. 
4.     Duna Aszfalt Kft. -  6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérések lebonyolításával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Feke László mőszaki irodavezetı 

Határidı:  folyamatos 
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Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
részére, hogy ismertesse a következı bejelentést. 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. február 28-án megtartott ülésén a 67/2013.(II.28.) 
Kt. határozatában jóváhagyta a Dévaványa, Hısök tere 3. szám alatt lévı, 4/1 hrsz.-ú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetményt, irodahelyiség 
kialakítása céljára.   
A hirdetmény a Dévaványai Hírlap 2013. március 8-ai számában jelent meg.  
A hirdetményben megjelölt pályázati ajánlat benyújtásának határidejéig, azaz 2013. március 
22. 10.00 óráig két pályázó nyújtotta be pályázati ajánlatát.  
1. számú pályázó: 

Az ajánlattevı neve: Novák Imre egyéni vállalkozó  
A vállalkozás székhelye: 5510 Dévaványa, Borona u. 9. 
A vállalkozás fı tevékenysége: Környezetvédelmi szakmai tervezés és szakértés  

A pályázat fıbb tartalmi eleme: 
A vállalkozás fı tevékenysége a fent említett környezetvédelmi szakmai tervezés és 
szakértés, ezen túl közérdekő feladatot, ügyfélszolgálatot lát el a Dévaványa Város 
Önkormányzata által kommunális hulladékkezeléssel megbízott Gyomaközszolg Kft. 
részére. Pályázatában kiemeli, hogy a jelenleg Hajós u. 22. szám alatt mőködı iroda nem 
alkalmas a feladat ellátására, mert nem központi helyen van, ezért a lakosság részérıl 
nehéz a megközelíthetısége, valamint azt, hogy a telephelyen termelı tevékenység is 
folyik, és a két tevékenység kölcsönösen akadályozza egymást. 
- A pályázó kijelentette, hogy a pályázati hirdetményben megjelent feltételeket 

elfogadja. 
- A 16,25 m2 alapterülető helyiségre a pályázó által megajánlott bruttó 508,- Ft/m2/hó 

bérleti díjjal számolva havi 8.255,- Ft/hó összeget jelent. 
2. számú pályázó: 

Az ajánlattevı neve: Dr. Szitás László  
Lakcíme: 5510 Dévaványa, Hajós u. 7/1. 
Tevékenységének megnevezése: egyéni ügyvéd  

A pályázat fıbb tartalmi eleme: 
A pályázó ügyvédi tevékenységét Dévaványán szeretné folytatni, de a Békés Megyei 
Ügyvédi Kamarába történı bejegyzéséhez feltétel az ügyvédi tevékenység végzéséhez 
megfelelı irodával való rendelkezés, melyre a tárgyban említett irodahelyiség megfelelı 
lenne. Pályázatában felsorolja, hogy a dévaványai és a környezı települések lakosainak 
milyen szolgáltatásokat tudna biztosítani, valamint mellékleteiben részletesen kifejti, hogy 
milyen felújításokat végezne az irodahelyiségen. 
- A pályázó kijelentette, hogy a pályázati hirdetményben megjelent feltételeket 

elfogadja. 
- A 16,25 m2 alapterülető helyiségre a pályázó által megajánlott bruttó 616,- Ft/m2/hó 

bérleti díjjal számolva havi 10.010,- Ft/hó összeget jelent, mely összeg magasabb, mint 
az elsı pályázó által ajánlott bérleti díj. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének a lakások és helyiségek bérletérıl 
szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet III. fejezet 25. § (2) bekezdése alapján „A 
bérbeadó azzal a pályázóval köt bérleti szerzıdést, aki a legmagasabb bérleti díjra tett 
ajánlatot.” 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Földi Imre Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja Dr. Szitás László egyéni ügyvéd, mint 
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legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázó részére a Dévaványa, Hısök tere 3. szám alatt lévı, 
4/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiséget ügyvédi iroda megnyitásának céljára bruttó 
616,- Ft/m2/hó bérleti díj ellenében 2013. április 1-ével határozatlan idıre bérbe adni.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint Dr. Szitás László egyéni ügyvéd, mint 
legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázó részére a Dévaványa, Hısök tere 3. szám alatt lévı, 
4/1 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiséget ügyvédi iroda megnyitásának céljára bruttó 
616,- Ft/m2/hó bérleti díj ellenében 2013. április 1-ével határozatlan idıre adják bérbe kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
130/2013.(III.28.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Szitás 
László (5510 Dévaványa, Hajós u. 7/1.) egyéni ügyvéd, mint legmagasabb bérleti 
díjat ajánló pályázó részére a Dévaványa, Hısök tere 3. szám alatt lévı, 4/1 hrsz-ú 
nem lakás céljára szolgáló helyiséget ügyvédi iroda megnyitásának céljára bruttó 
616,- Ft/m2/hó bérleti díj ellenében 2013. április 1-ével határozatlan idıre bérbe 
adja.  
 
Megbízza a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésével. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
Határidı: 2013. április 1. 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
ismertesse a következı elıterjesztésben foglaltakat, amely az MLSZ pályaépítı programjával 
kapcsolatos. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség az idén 
ismételten meghirdette pályaépítési programját – mind önkormányzatok, mind 
sportszervezetek részére –, melynek keretében pályázati felhívást tett közzé mőfüves pályák 
építésére vonatkozóan. A program keretében az alábbi beruházások valósíthatóak meg:  

� Kismérető mőfüves (grund) pálya 12x24 (14x26 m) építése,  
� Kismérető mőfüves pálya 20x40 (22x42 m) építése,  
� Mőfüves félpálya 40x60 (44x64 m) építése, 
� Nagymérető mőfüves pálya 105x68 (111x72 m) építése.  

A pályázatban a felsorolt építmények közül egyszerre több megépítése is választható.  
Az MLSZ programja keretében vállalja, hogy a pályázaton nyertes 
önkormányzatok/sportszervezetek részére az önkormányzat által az MLSZ részére minimum 
15 évre rendelkezésre bocsátott ingatlanon megépíti a választott mérető mőfüves pályát. A 
nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a megépített pályát az átadást követıen minimum 15 
évre bérbe veszi a szövetségtıl, és a 15 évre esı bérleti költséget - mely az összes bekerülési 
költség 30 %-a – egy összegben, a beruházás megkezdése elıtt kifizeti az MLSZ részére. A 
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pályázónak továbbá vállalnia kell, hogy a bérlet teljes ideje alatt a beruházásra elıírt 
karbantartást saját költségén folyamatosan elvégzi vagy elvégezteti.  
Az önkormányzatot/sportszervezetet a beadott pályázat alapján – amennyiben pályázata 
érvényes és eredményes – szerzıdéskötési kötelezettség terheli, amely nem teljesítése 
szankciót von maga után. A nyertes pályázó akkor állhat el az együttmőködési megállapodás 
aláírásától, ha a pálya tényleges kivitelezési összköltsége 10 %-nál nagyobb mértékben 
meghaladja az adatlap benyújtásakor kalkulált becsült irányárat. Természetesen a pályázó 
ebben az esetben is dönthet az együttmőködési megállapodás aláírása mellett. Amennyiben a 
nyertes pályázó nem a fenti, hanem egyéb indoklással – esetleg indoklás nélkül – eláll az 
együttmőködési megállapodás aláírásától, akkor az MLSZ a pályázót 2 évre kizárja az MLSZ 
által kiírásra kerülı késıbbi pályázatokból.  
A pályázat benyújtási határideje 2013. április 16. 
A beruházás tervezett összköltsége kb. 70.000.000,- Ft, az önkormányzatnak/ 
sportszervezeteknek így a fentiek ismeretében kb. 21.000.000,- Ft bérleti díjat szükséges egy 
összegben befizetnie a beruházás megkezdése elıtt.  
A Dévaványai Sportegyesület a mőfüves pályaépítési programra vonatkozóan benyújtotta 
kérelmét, mely az elıterjesztés mellékletét képezi.   
Az Egyesület kéri az önkormányzatot, hogy a beruházás megvalósításához szükséges 30 %-os 
önerıt az önkormányzat finanszírozza, illetve a pályázaton való részvételét az alábbi 
feltételekhez köti:  

� a megvalósítandó mőfüves félpálya a téli idıszakban is üzemeltetésre alkalmas legyen,  
� ha a közel jövıben lehetısége nyílik az egyesületnek az újabb pályázati támogatás 

igénybevételével a mőfüves félpálya másik felének megépítésére, akkor annak a 
megvalósításához Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete biztosítsa 
majd az szükséges önrészt, hogy így két ütemben megépülhessen a nagy mőfüves 
pálya mindkét fele.  

A sportszervezetek részére kiírásra kerülı pályázati felhívás átolvasását követıen fontos 
szempont az, hogy sportegyesület csak a saját tulajdonú ingatlanára pályázhat pályaépítésre. 
Ebben az esetben az önkormányzati tulajdonú ingatlan kizáró ok, így mindezek ismeretében 
Sportegyesület által beadott kérelem tárgytalanná válik és a 40x60 m-es mőfüves félpálya 
megépítésére az önkormányzatnak van lehetısége.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László mőszaki irodavezetınek az 
elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, a bizottság nem támogatja a pályázat benyújtását a magas önerı miatt. 
Megjegyzi, hogy az utóbbi idıben a sporttelepen jelentıs fejlesztések történtek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottság véleményét.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság nem támogatja a pályázat benyújtását a magas önerı miatt. A 
megoldás keresik a tartalékpálya megvalósítására vonatkozóan.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e ezzel a témával kapcsolatban valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a módosító indítvánnyal, - amit a bizottságok javasoltak -, mely szerint Magyar 
Labdarúgó Szövetség által meghirdetett pályaépítési programra ne nyújtsanak be pályázatot 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza.  
 

Határozat:  
131/2013.(III.28.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy nem kíván 
részt venni a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett pályaépítési 
programon. 

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Dévaványai Sportegyesületet 
a testület döntésérıl tájékoztassa.   

 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Nyuzó Marietta képviselı idıközben megérkezett az ülésre, így a testült létszáma 8 fı.  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés Dévaványa város 
településrendezési tervének 10 éves felülvizsgálata. 
A polgármester köszönti a Tér és Terület Kft. ügyvezetıjét Torma Gyöngyi tervezıt, aki a 
rendezési terv készítésével kapcsolatos tevékenységet végzi.  
A rendezési terv felülvizsgálati munkaanyaga DVD lemezen a képviselık részére 
megküldésre került. A teljes munkaanyag áttekintésére a mai ülésen – nagy terjedelme miatt – 
nincs lehetıség. A hivatalon belül már áttekintették az anyagot, akkor már fogalmazódtak 
meg felvetések, amelyet Feke László mőszaki irodavezetı ismertetni fog a jelenlévıkkel.   
Az ülésterembe kivetítın láthatják a jelenlévık a munkaanyag azon részét, amellyel 
kapcsolatban felvetések merültek fel. 
A polgármester megadja a szót Torma Gyöngyi tervezı részére. 
Torma Gyöngyi Tér és Terület Kft. ügyvezetıje –  köszönti az ülés valamennyi résztvevıjét.  
Elmondja, hogy elızıleg már egyeztettek a tervek megvalósításával kapcsolatban, bizonyos 
részekrıl kérni fogja a testületi tagok véleményét, állásfoglalását.  
Röviden néhány technikai eljárási dologra kívánja felhívni a jelenlévık figyelmét, azt 
követıen Feke László mőszaki irodavezetı összefoglalja az egyeztetésen történteket.  
Említést tesz az eljárási rendrıl. Nincs elıírva, hogy a mai ülésen véleményezni kell az 
anyagot, de úgy gondolták, hogy most mondják el véleményüket, javaslatukat, amikor még 
lehetıség van változtatásra. Az államigazgatási egyeztetés lefolytatását követıen változtatásra 
csak akkor van lehetıség, ha az államigazgatási egyeztetést újból lefolytatják.  
Egy alkalom van arra, hogy bele lehet szólni a rendezési terv egyes részleteibe, erre 
lehetısége van a lakosoknak is.  
Elmondja, az államigazgatási egyeztetés megtörténtét követıen van egy 30 napos 
kifüggesztés, amikor a lakosság megtekintheti az államigazgatási szervek véleményével 
együtt elkészített anyagot, és tehetnek véleményt, javaslatot a rendezési terv egészére 
vonatkozóan.   
Meg kell válaszolni, hogy mit vesznek figyelembe a további tervezés során, illetve amelyeket 
nem, azt meg kell indokolni, hogy miért hagyják figyelmen kívül. Elmondja, hogy amikor 
legközelebb a testület elé kerül az anyag, határozathozatalra és rendeletalkotásra kerül sor, 
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akkor már módosításra nincs lehetıség. Az egyeztetés lefolytatása elıtt lehet beépíteni 
javaslatokat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a tervezıasszonynak az elmondottakat. 
Megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az anyag terjedelme nagy, nagyon sok 
fontos szabályozási elem van benne, ha ez elfogadásra kerülne, megváltoztatása már nehézkes 
a jogszabályi körülmények miatt és idıigényes folyamat is.  
Az elmúlt hét folyamán történt egyeztetésrıl kíván röviden szólni, ami a fejlesztések miatt is 
elıtérbe kerülhet. Az anyag minden részletén végigmenni hosszas lenne. 
Az irodavezetı a tervlapokat a kivetítın mutatja be. 
Az elsı szabályozási tervlap a település, dél-keleti részét mutatja, a pocosi zártkerteket, 
valamint a Körösladányba vezetı vasútvonalat. Az irodavezetı mutatja, hogy hol lehet eljutni 
a szennyvíztelephez. Elmondja, hogy a szennyvízteleppel szemben található a komposztáló 
telep, amely északi irányba kibıvült és ott szeretnék elhelyezni a hulladékudvart és az állati 
hulladék győjtıtelepet. Szól a védıtávolságokról. Mutatja a jelenlegi rendezési terv szerint 
mely terület az ipari terület. Mutatja a természetvédelmi területet, valamint az ökológiai 
folyosó magterületét, amelyen nem lehet új beépítésre szánt területet jelölni. A terület 
nagysága miatt betervezésre került egy közút besorolású terület. Ezen a tervlapon ez az új 
dolog, amit most elmondott.  
Séllei Zsigmond képviselı – kérdése, hogy a vasútvonal mellett látható terület fásítása az 
önkormányzatot fogja-e terhelni? 
Torma Gyöngyi Tér és Terület Kft. ügyvezetıjét –  a képviselı kérdésére elmondja, hogy az 
említett terület egyike sincs az önkormányzat tulajdonában, így nem az önkormányzatot 
terheli. A közút állami tulajdonban van, így állami fenntartás alá tartozik, a fásítási 
kötelezettség is az államra, valamint a közút kezelıjére tartozik. Ebben az esetben a terület 
inkább a csatornahálózathoz kapcsolódó területre vonatkozik, illetve a mezıgazdasági 
területekhez. Az elmondottak miatt nem az önkormányzatot terheli a kötelezettség, hanem 
mindig az adott terület fenntartóját, kezelıjét. Ez a fásítás nincs határidıhöz kötve jelenleg. 
Elmondja, hogy ez egy lehetıség, ha van fásításra pályázat, akkor lehetıség van lépni.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a következı tervlapon a település északi 
része látható, az Ecsegfalva irányába vezetı közutat mutatja, valamint a gabonási utat. 
Itt két észrevételük van, az egyik, hogy a közúttól nyugati irányban fekszik két kis telephely, 
mely önállóan feltüntethetı, mint mezıgazdasági telephely. A gabonási út mellett lévı 
telephely csak alrészletként szerepel.  
 A tervlapon mutatja a természetvédelmi területeket. 
A következı tervlapon már a belterületi szabályozás látható. Ez a tervlap részletesebben 
mutatja be a komposztálótelepet, mint az elızı, valamint a feltáró utakat. Mutatja a belterület 
középpontját, amit két dolog miatt kívánt bemutatni.  
Tudott volt eddig is, hogy a városközpontban van régészeti lelıhely, amelynek mutatja a 
területét, valamint a korábbi rendezési tervben is szereplı helyileg védett területet, amelyen a 
jelenlegi szabályozás szerint nem lehet telket osztani, összevonni, csak határkorrekcióra van 
lehetıség. Itt annyi változás történt, hogy a Vörösmarty és az Arany János úton lévı 
kertvégeknek a területe még bevonásba került. az utcafronton telket összevonni továbbra sem 
lehet, valamint osztani sem. A korrekció százalékos arányhoz van kötve, a kisebbik telek 
30%-ig mehet a korrekciós mérték. 
Az irodavezetı mutatja a következı tervlapot, amelyen szintén belterületi részt mutat be, a 
Sport utcától nyugatra, a vasútvonal által határolt területig.  
Az irodavezetı szól a „Varázskapu” projektrıl.  
Ebben a projektben sok olyan épület és üdülıtelek van kijelölve, amelyek szorosan 
kapcsolódnak az ide kitalált funkcióhoz. 
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Elmondja új az, hogy a Túréri tótól dél-nyugatra lévı területeken feltáró utak létesültek, 
amelyek a gyomai közúttól elérnek a Mikszáth út vonaláig, az innen vezetı merıleges utak 
csak feltáró zsákutcák. Ezek üdülıövezetnek számítanak. 
Ezen a területen is vannak régészeti lelıhelyek, amelyeket mutat az irodavezetı a kivetített 
tervlapon. 
A „Varázskapu” programban a középiskola ingatlanától nyugatra illeszkedıen van most egy 
út kialakítva, amely késıbb egy feltáró út lenne, melyet a tervezı a program keretein belül 
kihasznál, így az utat meghosszabbítja a vasútállomásig. Mutatja, hogy a feltáró út meddig tud 
megvalósulni, mivel korábbi döntés alapján a mőfüves pálya is erre a területre lett megépítve. 
Mutatja azt a területet is, amely tavaly mőemléki védettséget kapott – izraelita temetı –, így 
ezt nem lehet megkerülni, ezért ez a feltáró út is zsákutca, ahol egy visszafordító forgalmat 
meg lehet valósítani. Mutatja azon területeket, amelyek feltárandó területekké válnak.  
Említést tesz a tervlapon látható bányaterületekrıl.  
Ez nagy kötöttséget jelent, az építési engedély megszerzése során ezeket is figyelembe kell 
venni. 
A következı tervlapon mutatja a településszerkezeti tervet, amelyen színesben láthatóak a 
terület felhasználási egységek. Szól a nyugati és a keleti iparterületrıl, amelynél elképzelésük 
volt, hogy kössék össze, amely megvalósul úgy, hogy a temetı területét körbefogja.  
Mutatja a korábbi iparterületeket, valamint azokat, amelyek ezzel a tervvel elfogadottakat 
foglalja magába.  
Elmondja, hogy fontos lenne a téglagyári iparterületi részrıl döntést hozni.  
Itt található az a 2 hektáros terület is, amelyet már korábban kijelöltek Napelemes erımő 
létesítésére, ez jól kapcsolódna az iparterülethez. Felmerült az is, hogy a használaton kívüli 
téglagyári kistavakból valamiféle jóléti tavat kellene létrehozni, melynek funkciója már nem 
ipari jellegő lenne. A bányatótól keletre lévı épületek, régi színek továbbra is iparterületek 
maradnának, új iparterület lesz a napelemes rendszer területe, és ezt kettéválasztaná egy olyan 
terület, amely ebbe nem igazán illik bele. Döntenie kell a képviselı-testületnek, hogy ez 
maradjon-e így, vagy ezt a részt szakítsák ki belıle, amikor majd a bányamővelés 
befejezıdik, megtörténik a rekultiválás, akkor ne kelljen ahhoz a rendezési tervet módosítani 
annak érdekében, hogy ide jóléti tavat lehessen létesíteni. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ebben már korábban foglaltak állást, a jóléti tó 
létesítése megoldható. 
Kiss Károly képviselı – véleménye, hogy a településen a horgásztó létesítésére lenne igény, 
amelyre alkalmas lenne a téglagyári bányagödör. Véleménye szerint ezért nem kellene ketté 
vágni a területet.  
Pap Tibor polgármester – kérdéses, akkor hogyan valósítható meg az elképzelés a napelemes 
erımő miatt, más kérdés az, hogy nem találtak rá pályázót. Bíznak benne, hogy újabb kiírás 
esetén erre lesz partner. Felvetıdött az is, hogy késıbbi önkormányzati beruházásként is 
megoldható lenne.  
Feke László mőszaki irodavezetı – fontos az is, hogy ezen a dőlı úton van a villamos energia 
hálózat, amelyre rá lehet csatlakozni. A településrészen bárhol találnak egy két hektáros 
területet az erımő megvalósítására, de olyan terület kell, ahol van lehetıség a hálózatra 
csatlakozni.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy az elgondolás jó, hiszen kevés olyan terület van, 
ahol a villamos energia hálózat is elérhetı. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, keresni kell a megoldást, amely megfelelı lenne a 
horgásztó kialakítására és a napelemes rendszer megvalósítására is. Mindkettı 
megvalósítására van reális lehetıség.  
Torma Gyöngyi Tér és Terület Kft. ügyvezetıje – véleménye szerint egy napelemes rendszer 
a horgásztavat nem zavarja, mivel annak nincs szennyezı hatása. Ez összefér a bányatóval. 
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Konkretizálni kell, hogy ezt a gazdasági területet csak erre a célra lehet használni, más 
besorolásba tartozik, de ez csak technikai kérdés.  
Nehezen tudja elképzelni azt, hogy egy ipari felhasználású terület határos legyen egy 
rekreációs területtel. Egy ipari terület kibocsátási paraméterei - zaj, egyéb szennyezés, stb. - 
magasabbak, mint az egy rekreációs területen megengedett terhelés, tehát itt valamilyen 
elválasztást kell megvalósítani, amely minimálisan egy 30 méteres véderdısávot igényel.   
A döntéshozatalnál az elmondottakat figyelembe kell venni. Meg kell oldani azt is, hogy a 
bányatavakból a földkitermelés lehetséges maradjon.  
Tudomásul kell venni azt, hogy a bányatavak rekultivációját el kell készíteni és a 
bányaterületet meg kell szüntetni. Azt is tudni kell, hogy sok esetben csak azért tartja fent a 
bányatelket a jogosult, mert mind addig, amíg a bányatelek ott van, addig a rekultivációt nem 
kell elvégeznie.  
Kiss Károly képviselı – véleménye, ha van egy horgászegyesület, akkor nagyobb esély van 
pályázni a rekultivációra. Ez esetben a rekultiváció nem kerül az önkormányzatnak magas 
költségbe. A horgászegyesület részére kb. 4 hektár nagyságú területe lenne. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy ha egy horgászegyesület pályázna a 
rekultivációra, akkor az önkormányzatnak nem lenne akkora költsége. 
A bányaterület az önkormányzat tulajdonában van, így szigorú szabályokat kell betartani. Pl. 
az is meg van határozva, hogy a területre milyen gépjármővel lehet bemenni.  
Kiss Károly képviselı – megjegyzi, hogy más településeken mőködı bányagödröknél is van 
horgászegyesület.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, ha csak horgászni szeretnének a területen, 
akkor nem biztos, hogy kell rekultivációs tervet beadni.   
Torma Gyöngyi Tér és Terület Kft. ügyvezetıje – elmondja, hogy három féle lehetıség van.  
Az elsı lehetıség szerint külszíni bányáról van szó, akkor nincs rekultiváció, különleges 
bányaterületbe van sorolva. Tehát marad a bányatelek.  
A második lehetıség az lehet bányatelek és gazdasági területbe sorolva, ahogyan a jelenlegi 
rendezési tervben is van.  
A harmadik lehetıség az, hogy horgásztó, de akkor vízgazdálkodási terület lenne, ez esetben a 
rekultivációt el kell végezni, így a bányajelleg megszőnik. Ez a három lehetıség adott a 
megvalósításra, ezek közül lehet választani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a tó önmagában leválasztandó az ipari-, gazdasági 
területtıl. Ott került megvalósításra az üzemcsarnok, tervezik a kihasználatlan terület 
hasznosítását. Meg kell találni a legideálisabb határt a két terület között, erdısávval 
elválasztani egymástól. Fontos kérdés, hogy ezt a sávot mely terület részére telepítsék, mely 
terület nagyságából vegyék ezt el. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a rekultivációs tervet is ismerni kellene, 
hogy az elıírásoknak meg tudjanak felelni.  
Pap Tibor polgármester – szól a vágási terület vízrendezése mekkora költségbe került volna, 
valamint arról, hogy a jelenlegi terület nagyságrendekkel többe kerülne.  
Feke László mőszaki irodavezetı – szól arról, hogy a bányakapitány felé minden évben 
jelentést kell tenni, hivatalos földmérıvel kell elkészíttetni a vázrajzot, illetve azt a számítást, 
amibıl kiderül, hogy évközben valóban a leadott mennyiséget termelték ki.  
Értelmezése szerint, ha nem veszik ki bányamővelés alól a gödröt, akkor azon nem lehet 
horgászni. Elmondja, ha kiveszik a bányamővelés alól, akkor pedig kötelezettségük lesz a 
bányakapitány felé.  
Kiss Károly képviselı – megjegyzi, hogy vannak olyan települések, ahol mőködik a bánya és 
horgásztó is. Akkor ez hogyan lehetséges? 
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Mivel itt a téglagyártás már nem mőködik csak föld kitermelés van, úgy gondolja, hogy 
mindenképpen abba az irányba kellene mozdulni, hogy horgásztónak, hétvégi pihenıhelynek 
lehessen hasznosítani.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, amíg a rekultiváció meg nem történik, addig nincs más 
hasznosítási lehetıség ezen a területen. 
A Kiss Károly képviselı által elmondottakat körbe kell járni. Meg kell vizsgálni megoldható e 
az, hogy valamilyen szinten megmaradjon a bánya jellege anélkül, hogy a rekultivációra sor 
kerülne. 
Kiss Károly képviselı – még egyszer elmondja, hogy sokkal nagyobb esély van a 
rekultivációra pályázni, ha van egy horgászegyesület.  
Torma Gyöngyi Tér és Terület Kft. ügyvezetıje – biztos abban, hogy part-rekultiváció nélkül 
legálisan horgászni nem lehet.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a következı tervlapon a belterület 
közlekedésfejlesztésének javaslata szerepel. Ezzel kapcsolatban két kérés merült fel. Az 
egyik, hogy a már tavaly beadott, de nem nyert pályázattal kapcsolatos, mi szerint a Kulich 
Gyula-Sarló utcából győjtıút legyen, valamint a Tompa utca egy szakasza ne legyen győjtıút, 
hiszen nem alkalmas rá. 
Az irodavezetı elmondja, hogy nagyon sok tervlap van még, amit nem néztek meg. A 
tervlapokon nagyon sok információ van. Látszik, hogy rendkívül kidolgozott és gondos 
munkát végzett a tervezı team. Az anyaghoz továbbá tartozik még egy Helyi Építésügyi 
Szabályzat is, ez egy szöveges állomány, amely a térképek leírásának szabályozását 
tartalmazza. 
Tartozik még az anyaghoz egy örökségvédelmi munkarész is, amelyben sok fénykép található 
a helyi védettségre vonatkozóan. A régészeti lelıhelyek felsorolása helyrajzi szám szerint is 
megtalálható. 
Fontosnak tarja elmondani, hogy jogszabályi változtatás volt tavaly, mely szerint az 
önkormányzat rendeletei nem írhatnak elı állattartással kapcsolatos korlátozó 
rendelkezéseket. Ennek ellenére a látható, hogy a helyi szabályozásban vannak 
védıtávolságok meghatározva, ami nem korlátozást jelent, hanem közegészségügyi 
szempontból fontos.  
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani, amennyiben kérdés merül fel, arra 
megpróbálnak választ adni.  
Torma Gyöngyi Tér és Terület Kft. ügyvezetıje – az elhangzottakhoz kapcsolódóan 
elmondja, hogy ez év december 31-ig el kell fogadni a rendezési tervet, amely 2018. 
december 31-ig lesz érvényben. 
Röviden szól a január 1-én életbe lépı jogszabályi környezetrıl, valamint arról, hogy a 
folyamatban lévı munkákat hogyan szabályozta.  Ha bármilyen területet az elkövetkezendı 5 
évben mégis módosítani kívánnak, akkor azt úgy lehet megtenni, ha legalább az adott 
területrészre minden olyan rész úgy készül el, ahogy azt a hatályos elıírások tartalmazzák.  
A felmerülı kérdésekre szívesen választ ad.  
Séllei Zsigmond képviselı – kérdése, hogy meddig az idıpontig tehetik meg észrevételeiket? 
Torma Gyöngyi Tér és Terület Kft. ügyvezetıje –  röviden szól az államigazgatási 
egyeztetésrıl.  
Javasolja, hogy április 15-ig lehessen javaslatot tenni, mivel az államigazgatási egyeztetés 
hosszúidıt vesz igénybe.  
Pap Tibor polgármester – a polgármester a témát lezárja azzal, hogy a testület a 
munkaanyagot megismerte, véleményeket alkotott, az elhangzott észrevételek kerüljenek 
megvizsgálásra. 
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A polgármester megköszöni Torma Gyöngyi tervezınek az eddigi munkáját. Bízik abban, 
hogy a további munka során nem lesz akadálya annak, hogy a rendezési tervet el tudják 
fogadni.  
 
A polgármester rátér a következı bejelentés megtárgyalására, amelynek ismertetésére 
megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a képviselı-testület a 2013. február 28-án 
tartott ülésén döntött arról, hogy a 2438/2 helyrajzi számú beépítetlen területet pályázati úton 
történı eladásra hirdessék meg. 
A mőszaki iroda a Képviselı-testület döntése értelmében az elfogadásra került pályázati 
felhívás szerint az ingatlan értékesítésre meghirdette. A pályázati felhívásra egyetlen ajánlat 
érkezett, amely az alábbi: 
Az ajánlattevı neve és címe:   Czirják István, 5510 Dévaványa, Bocskai u. 13. 
Ajánlati ár:   nettó:  640.000,- Ft.  bruttó ár:  812.800,- Ft. 
A Bíráló Bizottság a pályázat értékelése során megállapította, hogy az ajánlat megfelel a 
pályázati kiírásnak.  
A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatról írásbeli szakvéleményt, valamint döntési javaslatot 
készített, amelyet az elıterjesztéshez mellékelve van. 
Megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy az ingatlant Czirják István részére 
értékesítsék.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
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 úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képezı Dévaványa Belterület 2438/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiirt pályázatra 
beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 

Belterület 2438/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése” eljárás eredményeként a Czirják István 
(5510 Dévaványa, Bocskai u. 13. sz.) alatti ajánlattevınek az ajánlattételi határidı 
lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
Belterület 2438/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”-re irányuló helyi pályáztatási eljárás 
eredményeként a Czirják István (5510 Dévaványa, Bocskai u. 13. sz.) alatti ajánlattevı, 
mint legmagasabb összegő ajánlattevı  812.800,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
Belterület 2438/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”-re irányuló helyi pályáztatási eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa. 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírásával.” 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:  
132/2013.(III.28.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képezı Dévaványa Belterület 2438/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiirt pályázatra 
beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 

Belterület 2438/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése” eljárás eredményeként a Czirják István 
(5510 Dévaványa, Bocskai u. 13. sz.) alatti ajánlattevınek az ajánlattételi határidı 
lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
Belterület 2438/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”-re irányuló helyi pályáztatási eljárás 
eredményeként a Czirják István (5510 Dévaványa, Bocskai u. 13. sz.) alatti ajánlattevı, 
mint legmagasabb összegő ajánlattevı  812.800,- Ft bruttó áras ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
Belterület 2438/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”-re irányuló helyi pályáztatási eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

 
 A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa. 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírásával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:   folyamatos 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely az Általános Mővelıdési Központ magasabb 
vezetı pályázati felhívásáról döntéshozatal. 
Elmondja, hogy az elıterjesztést mindkét bizottság véleményezte ülésén. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére, hogy foglalja 
össze az elıterjesztésben írtakat.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a Dévaványa-Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ vezetıjének 
megbízása 2013. július 31-éig tart. 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése szerint Az 
intézményvezetı kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat 
útján történik. A pályázat mellızhetı, ha az intézményvezetı ismételt megbízásával a 
fenntartó és a nevelıtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezetı 
harmadik és további megbízási ciklusát megelızıen a pályázat kiírása kötelezı. 
Az Nkt. 67. § (6) bekezdése alapján: Többcélú intézményben intézményvezetıi megbízást az 
kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthetı intézmény vezetıi 
megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot 
ír elı, az intézményvezetıi megbízáshoz erre van szükség. 
Mivel a Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános 
Mővelıdési Központ intézményegységei könyvtári, közmővelıdési, közgyőjteményi, nevelési 
feladatokat látnak el, a vezetıi munkakörre vonatkozó pályázati felhívást többféle ágazati 
jogszabály figyelembe vételével kell megfogalmazni. 
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Az irodavezetı ismerteti a Nkt. 67. § (1) bekezdése értelmében, nevelési-oktatási 
intézményben az intézményvezetıi megbízás feltételeit, ami az elıterjesztésben részletesen le 
van írva.   
Az Általános Mővelıdési Központ nevelési feladatokat ellátó intézményegysége tekintetében 
a 3. melléklet értelmében a szükséges szakképzettséget az elıterjesztésben szereplı táblázaton 
keresztül mutatja be.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések rendezésére 
szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § - 7. § rendelkezései szerint:  
Közmővelıdési intézményben egyéb magasabb vezetı beosztás ellátásával csak olyan 
közalkalmazott bízható meg, aki 

a) rendelkezik 
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsıfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, vagy 
ac) fıiskolai közmővelıdési képzettséggel, 
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett 
szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelı 
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és 
c) kiemelkedı szakmai tevékenységet végez. 

Könyvtárban magasabb vezetı beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, 
aki 

a) rendelkezik 
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsıfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, vagy 
ac) fıiskolai könyvtárosi képzettséggel, 
b) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen 
legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal 
egyenértékő okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérıl szóló igazolás 
bemutatásával, 
c) a felsıfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban 
megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelı 
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és 
d) kiemelkedı szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 

Könyvtárban magasabb vezetı beosztáshoz a 2009 után szerzett fıiskolai könyvtárosi 
képzettség esetén az (1) bekezdés c) pontjától eltérıen legalább tíz éves szakmai gyakorlat, 
vezetı beosztáshoz a (2) bekezdés b) pontjától eltérıen legalább öt éves szakmai gyakorlat 
szükséges. 
Közérdekő muzeális győjteményben és közérdekő muzeális kiállító helyen magasabb vezetı 
beosztás ellátásával az a közalkalmazott bízható meg, aki: 

a) rendelkezik 
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 
ab) 2009 elıtt szerzett szakirányú fıiskolai végzettséggel és szakképzettséggel, és 
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének 
megfelelı jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett. 
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A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5. §-ában foglaltak szerint nevelési-
oktatási intézményben 
A közoktatási intézményben - az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül - 
a) magasabb vezetıi megbízásnak minısül: 
aa) a települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselı-testülete, a fıvárosi közgyőlés, a 
megyei intézményfenntartó központ (a továbbiakban: központ), a társulási tanács, az 
oktatásért felelıs miniszter, illetve a fenntartó vezetıje vagy megbízottja által adott 
intézményvezetıi megbízás, 
ab) a tagintézmény, többcélú intézmény intézményegysége vezetıjének (igazgatójának, 
óvodavezetıjének, kollégiumvezetıjének) a megbízása, 
ac) az intézményvezetı-helyettesi megbízás, 
ad) a központi mőhely vezetıi megbízás, a központi mőhely vezetı-helyettesi megbízás, 
ae) a gazdasági, az ügyviteli, a mőszaki, a személyzeti intézményvezetı-helyettesi megbízás; 
(2) Az (1) bekezdésben rögzített magasabb vezetıi, vezetıi megbízás - a (14) bekezdésben 
meghatározottak figyelembevételével - az év során bármikor, öt évre adható. A határozott idı 
lejártát követıen a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetıi, vezetıi feladat 
ellátásával. Az intézmény vezetésére szóló magasabb vezetıi megbízás ebben az esetben is az 
e §-ban meghatározott eljárás lefolytatásával ismételhetı meg. 
(4) Az intézményvezetıi magasabb vezetıi megbízásra irányuló pályázati felhívást - a Kjt. 
20/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl - az Oktatási és Kulturális Közlönyben 
is közzé kell, egyéb magasabb vezetıi, vezetıi megbízás esetén közzé lehet tenni. A pályázat 
benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
internetes oldalán történı közzétételtıl kell számítani. 
(5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
a) a munkahely és a beosztás megjelölését, 
b) a magasabb vezetıi beosztásra történı megbízás - (2) bekezdésben meghatározott keretek 
közötti - idıtartamát, 
c) a megbízás kezdı napját és megszőnésének idıpontját, 
d) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel 
ellátható), 
e) a vezetıi megbízáshoz elıírt feltételeket kiegészítı feltételeket (pl. tudományos 
tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat), 
f) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás), 
g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi 
követelményeire vonatkozó esetleges igényeket, 
h) a pályázat elbírálásának határidejét. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetınek az 
elmondottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság az elıterjesztést ülésén részletesen megtárgyalta. 
A bizottság a pályázati felhívásban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület 
felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  
Földi Imre Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, a bizottság szintén javasolja a testület felé elfogadásra a pályázati 
felhívásban foglaltakat. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakhoz hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános 
Mővelıdési Központ intézményvezetıi (magasabb vezetıi) állásának betöltésére vonatkozó 
pályázati felhívásban foglaltakkal, annak megjelentetésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
 
Határozat:  
133/2013.(III.28.) Kt. hat.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványa-Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ 
intézményvezetıi (magasabb vezetıi) állásának betöltésére pályázatot ír ki, az alábbiak 
szerint: 

 
Pályázati felhívás 

az Általános Mővelıdési Központ intézményvezetıi (magasabb vezetı) állására 
 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidı  
 
A vezetıi megbízás idıtartama: 
A megbízatás határozott idejő, 5 évre szól. 
 
A vezetıi megbízás kezdı napja és megszőnésének idıpontja: 
Állás betölthetı: 2013. augusztus 1. napjától kezdıdıen 2018. július 31. napjáig 
 
A munkavégzés helye: Általános Mővelıdési Központ (intézményegységei: óvoda, könyvtár, 
mővelıdési ház és helytörténeti győjtemény) 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 
 
A beosztás: igazgató 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, az intézmény 
törvényes mőködésének biztosítása, szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés 
betartása, a beosztottak tekintetében munkáltatói jogok gyakorlása.  
 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
 
A megbízás feltételei:  

• magyar állampolgárság, 
• büntetlen elıélet, 
• cselekvıképesség, 
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• Felsıfokú képesítés, 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) és (6) bekezdése, vagy a 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése, vagy a 150/1992. (XI.20.) 
Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdése, vagy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/E. § 
(2) bekezdése szerinti feltételek megléte. 

 
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények, a pályázathoz kötelezıen 
csatolandó dokumentumok: 

• az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata, 
• részletes szakmai önéletrajz, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetıi programot a szakmai helyzetelemzésre 

épülı vezetési, fejlesztési elképzelésekkel, 
• a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat 

véleményezésében és elbírálásában résztvevık megismerhetik.  
• Pályázó nyilatkozata: A pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggı kezeléshez hozzájárul. 
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve 

arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII törvény 9. §-ában 
meghatározott kizáró ok.  

• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselı-testületi ülésen történı 
elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri. 

 
A vezetıi megbízáshoz elıírt feltételeket kiegészítı feltételeket: legalább 5 éves vezetıi 
gyakorlat. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthetı be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán 
történı közzétételtıl számított 30 nap.  
 
A pályázat benyújtásának formája és helye:  
A pályázatokat ajánlott levélpostai küldeményként, vagy személyesen lezárt borítékban Pap 
Tibor polgármesternek címezve, egy eredeti példányban, Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal (5510 Dévaványa, Hısök tere 1.) címére „ÁMK igazgatói pályázat” megjelöléssel és 
a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számmal ellátva ____/2013. kell benyújtani. 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
nyújt a 66/483-255 telefonszámon. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
Oktatási és Kulturális Közlöny 
Dévaványai Hírlap 
www.devavanya.hu 
www.ecsegfalva.hu 
 
Pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidı lejártát követı képviselı-
testületi ülés. 
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A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételérıl. 
 
Felelıs:  Balogh Csilla jegyzı 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
 

Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentés megtárgyalására, amely a települési 
önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása iránti kérelmének 
benyújtásával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére. 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy Magyarország 2013. 
évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú melléklet IV. fejezet 1. 
pont e) alpontja, valamint a települési önkormányzatok könyvtári, közmővelıdési és múzeumi 
feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 13/2013.(II.14.) EMMI rendelet 
szerint Dévaványa Város Önkormányzat muzeális intézményi feladatainak támogatására 
támogatási igényt kíván benyújtani, 2013. április 2-ig. 
A támogatási kérelmet az önkormányzat nyújthatja a Magyar Államkincstár által üzemeltetett 
elektronikus rendszerben (ÖNEGM program) való rögzítéssel, valamint az onnan 
kinyomtatott adatlap és a szükséges mellékletek benyújtásával. Önerıt nem igényel a 
támogatás, ellenben az pályázati adatlapon fel kell tüntetetni a 4/2013.(III.1.) költségvetési 
rendelet 3.2. mellékletében szereplı 910210 szakfeladaton tervezett önkormányzati 
hozzájárulást. 
Benyújtási határidı: 2013. április 2-áig.  
A támogatási igényt a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény vonatkozásában, a 910201 
Múzeumi győjteményi tevékenység szerinti szakfeladatrendben nyilvántartandó kiadások 
finanszírozására nyújtják be.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.   
Földi Imre Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja a pályázat benyújtását. 
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 a bizottság szintén egyetért a pályázat benyújtásával.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakhoz hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a pályázat benyújtásával a települési önkormányzatok muzeális intézményi 
feladatainak támogatására vonatkozóan kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat:  
134/2013.(III.28.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatási 
kérelmet nyújt be a települési önkormányzatok könyvtári, közmővelıdési és 
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múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 
13/2013.(II.14.) EMMI rendelet alapján a települési önkormányzatok muzeális 
intézményi feladatainak támogatására. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a támogatási kérelem elkészítésével 
és határidıre történı benyújtásával.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 

Baloghné Berényi Erzsébet igazgató 
Határidı: 2013. április 2. a támogatási kérelem benyújtására 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetének a megtárgyalása.  
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére, hogy ismertesse 
a jelenlévıkkel az elıterjesztésében foglaltakat.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, ha a 
fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési 
önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. A 
hivatkozott törvény 92. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi rendeletben mit kell 
szabályozni e tárgykörben. 
Elmondja, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás III. fejezet 
3. Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok részénél szabályozottak értelmében a 
Társulási Tanács minden év április 1-ig elfogadja és határozatában rögzíti, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról készített önköltség összegét, azok igénybevételét, valamint a 
fizetendı térítési díjakat. Az errıl szóló rendeleti szabályozásra a Társulás az Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény székhely településének Dévaványa Város 
Önkormányzatát jelöli ki. 
2013. március 26-án megtartott Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás ülésén a Társulás 
Tanácsa a 20/2013.(II.26.) TT határozatában meghatározta, a Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményében 2013. május 1-jétıl fizetendı térítési díjakat és az 
intézmény által a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét. 
Mivel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a jogszabály elıkészítıje számára 
elıírja egy elızetes hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a 
képviselı-testület tájékoztatását, ezért itt szól arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak 
nincs jelentıs társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 
következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának 
szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A 
jogalkotás elmaradásának esetén nem a megfelelı költségek kerülnének szabályozásra, 
másrészt olyan elavult rendelkezések maradnának a rendeletben, amellyel az nem szolgálná 
az ügyfelek megfelelı tájékoztatását, ezáltal körükben és az ügyintézık körében is 
jogbizonytalanság keletkezhetne. A módosítás elmaradásának várható következménye, hogy 
az önkormányzat nem tud megfelelni a jogállamiság követelményének. A jogszabály 
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 
Az irodavezetı a rendelettervezetet az elıterjesztéshez mellékelte.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Lényegesnek tartja elmondani – ami az elıterjesztésben nem szerepel –, hogy az idısek 
otthonán belül, különösen a demens betegek ellátása esetében térítési díj csökkenés történt, 



 67 

ami azt jelenti, hogy a demens betegek költségvetési támogatása javult, ebbıl adódóan a 
térítési díjat csökkenteni kellett. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

 
7/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletét 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról  
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés az általa már ismertetett 
március 14-ei ülésen hozott döntéshez kapcsolódik, ami a jövı évben megrendezésre kerülı 
„Dózsa” emlékévhez kapcsolódó Ványai Ambrus szobor megalkotása Szıke Sándor 
szobrászmővész tervei alapján.  
A szobrászmővész fotómontázsát a szoborról a képviselık megkapták, valamint csatolva van 
hozzá egy mőleírás és árajánlat, mely szerint a megvalósítás 3-4 millió forintból kivitelezhetı. 
Külön nincs feltüntetve, hogy a szobor elkészítése önmagában mennyibe kerülne.   
Az elıkészítı munkacsoport, valamint dr. Ágoston Sándor munkáját is dicséri az, hogy rövid 
idı alatt majdnem az összes fedezet megteremtıdött. Elmondja, hogy 1 millió forint összegő 
támogatásra van ígéret, az ismert szponzortól, bizonyos feltételek mellett. Kérése, hogy a 
szobor idıtálló anyagból készüljön el, ne fából. Ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség 
további segítségekre, pályázati forrásokra. 
A mővész úr telefonon kérte, hogy további alkotótevékenységét segítendı céllal mondjanak 
véleményt. Szerzıdést akkor tudnak kötni, ha az összes forrás rendelkezésre áll. 
Séllei Zsigmond képviselı – közbevetılegesen elmondja, hogy több helyrıl is kérhettek 
volna árajánlatot.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy több mővésztıl kértek ajánlatot, de csak egy 
ajánlattevı volt. Megjegyzi, hogy Szıke úrtól nem kértek ajánlatot, İt a mővésztársa 
ajánlotta.  
Elmondja, hogy az elıkészítı munkacsoport folyamatosan ülésezett, és ülésezik, végzi a 
szervezımunkát. 
A polgármester elmondja, hogy természetesen kérhetnek még ajánlatokat más mővészektıl is, 
az ajánlattevıt meg kell hívni a munkacsoport ülésre, úgy ahogyan azt most is tették.  
A polgármester meglátása, hogy az elıkészítés eddig zökkenımentesen zajlott, a pályázatok a 
testületi döntés értelmében a két intézménynél készülnek. 
Úgy gondolják, nem lesz annak akadálya, hogy összeálljon a forrás.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a munkacsoport aktívan végzi a szervezımunkát, a szerdai napon 
is ülésezni fognak a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény épületében, az érdeklıdıket 
szívesen látják. A pályázatok elkészítésén dolgoznak.  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy köztéri alkotásról van szó, így vannak 
képzımővészeti lektorátusi feladatok is. Köztérre úgy kerülhet egy szobor – ami nem 
építésengedély köteles –, kell hozzá egy lektorátusi vélemény, amely alapján a képviselı-
testület dönthet. Jelenleg még ott tartanak, hogy a mővész úr munkáját kellene segíteni abban, 
hogy elsı rátekintésben ezt nem csak a munkacsoport, hanem a képviselı-testület is 
alkalmasnak tartja. Megjegyzi, hogy Szıke mővész úr tud bronzból is, kıbıl is, fából 
dolgozni, de a pirogránitot ajánlotta, mivel ez idıtálló és a legolcsóbb.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a szponzor jelezte, ha a szobor fából készül, akkor nem fog 
támogatást nyújtani a megvalósításhoz.  
Kanó József képviselı – elmondja, a polgármester úr említette, hogy foglaljanak állást. 
Elmondja, hogy nem kíván ez ügyben állást foglalni, rábízza a lektorátusra a 
véleményalkotást.   
Pap Tibor polgármester – elmondja, lehet az is a véleményük, hogy kérik a mővész urat, 
zsőriztesse abban a sorrendben a tervet, ahogyan egy köztéri alkotást kell, azt követıen 
kerüljenek a testület elé a vélemények. Megjegyzi, hogy a Ladányi Mihály szobornál és a 
Trianoni emlékmőnél is volt vélemény.  
Aki egyetért azzal kérjék fel a mővész urat, hogy a Képzı- és Iparmővészeti Lektorátussal 
készítesse el a szakvéleményt és azt követıen hozza a testület elé kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat:  
135/2013.(III.28.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Szıke Zoltán 
szobrászmővészt kérjék fel arra, hogy az elkészítendı Ványai Ambrus szobrot a 
Képzı- és Iparmővészeti Lektorátussal véleményeztesse, mint köztéri alkotást. A 
képzımővészeti lektorátus szakvéleményérıl a képviselı-testületet tájékoztassa.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy Szıke Sándor szobrászmővészt 
a testület döntésérıl tájékoztassa.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos  
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı terjesztette a testület elé.  
A polgármester megadja a szót részére, hogy foglalja össze az elıterjesztésében leírtakat.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a képviselı-testület a 2013. február 
20-án megtartott rendkívüli ülésén kezdeményezte a Manófalva Oktatási Alapítvány 
Együttmőködési megállapodásának módosítását. A 89/2013.(III.14.) Kt. határozatával döntött, 
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 Manófalva Oktatási Alapítvány mérlegelve a helyzetet és a változásokat 2013. március 28-
ával felmondja az Együttmőködési megállapodást. 
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Az irodavezetı a bejelentést az elıterjesztéshez mellékelte. 
Elmondja, hogy az Együttmőködési megállapodás 8. pontja alapján a megállapodás bármelyik 
fél általi megszüntetése csak a tanév végére, azaz tárgy év augusztus 31. napjára szólóan 
kezdeményezhetı azzal, hogy a felmondás tényét a másik féllel tárgy év április 15. napjáig 
közölni kell. 
A megállapodás megszőnése esetén az Alapítvány köteles a megszőnés napján 1800 óráig az 
ingatlant és a leltár szerint átadott eszközöket megfelelı állapotban, a használatba adó 
kizárólagos rendelkezésére bocsátani. Amennyiben ezen kötelezettségének maradéktalanul 
nem tesz eleget, úgy a jogviszony megszőnésének napjától az elızı mondatban megjelölt 
kötelezettség maradéktalan teljesítésének napjáig napi 5.000,- Ft használati díjat köteles 
megfizetni a tulajdonos részére.  
Ezen túl az Alapítvány hozzájárul a megállapodás módosításához, azon kikötéssel, hogy 
augusztus 31-ig tartó használati joga a visszavett helyiségre nem vonatkozik, valamint egy 
méltányos április végénél nem korábbi idıpontot kér a helyiség kiürítésére. 
Kéri a Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg és az Együttmőködési 
megállapodás közös megegyezéssel történı felmondásáról dönteni szíveskedjen. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetınek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Manófalva Oktatási Alapítvánnyal kötött Együttmőködési 
megállapodást közös megegyezéssel 2013. augusztus 31. napjára szólóan mondják fel kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  

 
Határozat:  
136/2013.(III.28.) Kt. hat.  

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Manófalva Oktatási 
Alapítvánnyal kötött Együttmőködési megállapodását közös megegyezéssel 2013. 
augusztus 31. napjára szólóan felmondja. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 
szerint járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a zárt ülés 
megkezdése elıtt? 
Megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – röviden a temetkezéssel kapcsolatban kialakult állapotról és a 
temetıben lévı helyzetrıl kíván szólni. 
Elmondja, hogy a temetı hátsó részén áldatlan állapotok vannak, nagyon sok szemét győlt 
össze. 
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Pap Tibor polgármester – megegyeztek abban, hogy a támogatási összegbıl visszatartanak, 
és azt fogják a szemétszállításra fordítani.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy két temetkezési társaság is mőködik a településen.  
Elmondja, hogy tudomása van egy esetrıl, amikor a Pietas Kft-hez az elhunyt hozzátartozói 
részére halott hőtési díjra (3 nap), sírásásra, befogadási díjra 51.000,- Ft-ot számolt fel. 
Elmondja, hogy a rendeletben a hőtıhasználat bruttó 1.570,- Ft/nap összegben van 
meghatározva. Nem érti azt, hogy befogadásért pénzt kérnek.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy a két temetkezési vállalkozás nem kötött 
egymással szerzıdést, amibıl gondok adódnak. A Pietas Kft. a temetı üzemeltetıje és arra 
vonatkozóan nincs szerzıdés, hogy a másik vállalkozás mekkora összeget fizet, ha halottat 
szállít ki a temetıben lévı ravatalozóba. Az intézményük egyik lakója elhunyt és az új 
vállalkozást hívták fel, mivel a dévaványai temetıbe nem tudta kivinni a halottat, így 
Békéscsabára szállították, ami nem kevés plusz költséget jelentett. Meglátása, amíg a két 
vállalkozás nem köt szerzıdést egymással addig a helyzet nem fog normalizálódni.  
Kiss Károly képviselı – véleménye, hogy a Pietas Kft-nek nagyon elfajult a haszonszerzésre 
vonatkozó hajlama, hogy a dévaványai lakosok már nem tudják kifizetni a temetés költségeit. 
Az újonnan nyitott temetkezési vállalkozás a kellékeket sokkal kedvezıbb áron értékesíti, 
mint a Pietas Kft.  
Véleménye, hogy az önkormányzatnak kell rendet tenni ezen a területen.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, a Pietas Kft. jelezte, hogy nagy valószínőséggel az 
önkormányzattal kötött szerzıdést felmondja. A polgármester elmondta, hogy megvan ennek 
a menete, jelentsék be írásba, majd a testület azt követıen eldönti, hogy milyen formában 
kívánja üzemeltetni a temetıt. A Kft-nek addig kötelessége üzemeltetni a temetıt, amíg a 
testület nem dönt a további üzemeltetésrıl. A Kft. ügyvezetıje ezt tudomásul vette és azt 
mondta, hogy írásban be fogja jelenteni, hogy fel kívánja bontani a szerzıdést. A levél azóta 
sem érkezett meg.  
Kanó József képviselı – véleménye, hogy az önkormányzat meg tudja oldani a temetı 
üzemeltetését. Megjegyzi, hogy a gyászjelentésen csak az elhunyt neve szerepel, azt sem írják 
rá, hogy hol lakott, valamint milyen szertartás szerint lesz a búcsúztató.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a halottak napján nagyon sokan voltak a temetıben, 
megjegyzi, hogy a Pietas dolgozói közül senki sem volt kint. A Kft. dolgozói panaszkodnak, 
hogy a munkabérük nagyon alacsony, a túlórát nem fizeti ki részükre a Kft., sok esetben 
vidékre is menniük kell dolgozni. Nehezményezi azt is, hogy a mosdó zárva volt a halottak 
napján, a temetıbe látogatók nem tudták azt használni.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy a közlekedés is nehézkes a temetıben autóval. 
Az út nagyon keskeny, két autó egymás mellett csak úgy tud elmenni, hogy az egyik letér az 
útról, esıs idıben hordják fel az útra a sarat.  
Kanó József képviselı – javasolja, hogy rendkívüli ülésen döntsenek a temetı további 
üzemeltetésérıl.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a felvetett téma miatt hívhatnak össze rendkívüli 
ülést, amelyre meg kell hívni a Pietas Kft. ügyvezetıjét is.  
Nyuzó Marietta képviselı – szól a temetıben lévı szemét halmazokról. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a vállalkozó részére levélben megírták, hogy a 
szemet szállítassa el, mert egyéb esetben az önkormányzat a vállalkozás részére fizetendı 
támogatást nem fizeti ki és annak terhére elszállítatja.  
Novák Imre alpolgármester – elmondta, a Kft. ügyvezetıjének, hogy van egy mobil 
bálázójuk, amelynek segítségével tizedére tudják csökkenteni a szemét mennyiségét, így az 
elszállítás sokkol kevesebb költséget jelentene számukra. Az ügyvezetı ígéretet tett, hogy ez 
ügyben meg fogja keresni, ami nem történt meg.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, az ügyvéd úr segítségét kell kérni ez ügyben.   
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A polgármester elmondja, hogy a Kft. ügyvezetıjét ki fogják értesíteni arról, hogy addig nem 
fizetik ki számára az esedékes támogatás összegét, amíg a temetıbıl a szemét nem kerül 
elszállításra, valamint más egyéb jellegő problémák is vannak.  
Kiss Károly képviselı – megjegyzi, hogy már csak két dévaványai dolgozója van a Kft-nek.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
A temetıvel kapcsolatos témát lezárja.  
Kiss Károly képviselı – javasolja, hogy július hónapban szervezzenek jótékonysági 
összejövetelt, Marton Ildikó gyógyulásáért, hasonlóan az elmúlt évihez.  
Pap Tibor polgármester – nem látja akadályát. 
Elmondja, hogy április 6-án Szabó István pánsípmővész ismételten koncertezni fog a 
mővelıdési házban. Bíznak benne, hogy az elmúlt évihez hasonló lesz az érdeklıdés. A 
koncert szintén Marton Ildikó gyógyulásáért lesz megrendezve.   
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 
 
Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést kell tartania, 
kitüntetési, valamint önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.  
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/13-2/2013. iktatószámú külön jegyzıkönyvben található 1-12. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 2030 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 
 

 
Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı 

 


