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I-1/4-9/2013. ikt.sz. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én 
megtartott rendes ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Novák Imre   alpolgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  
   Kiss Károly   képviselı 
   Földi Imre   képviselı 

Kanó József   képviselı 
Dékány József  képviselı 

 
Távolmaradt:  Pap Tibor   polgármester 
   Nyuzó Marietta  képviselı 

Séllei Zsigmond  képviselı 
 
 
    
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı 
     Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
     Pócsik Eszter személyügyi ügyintézı  
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Nagyné Kiss Éva a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás belsı ellenıre, 
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere, Tóbiás Gábor piacot üzemeltetı vállalkozó, 
Valánszki Róbert járási kormánytisztviselı, Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, Feke 
László mőszaki irodavezetı, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Kállai Anikó a 
Strandfürdı és Gyógyászat szakmai koordinátora, Diósné Abrus Erzsébet óvodavezetı, Erdıs 
Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, Pájer Sándor a 
GYÜSZ-TE elnöke, Váradi Károly a Váradi Bt. ügyvezetıje, a lakosság részérıl 1 fı.  
 
Az alpolgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselıit, a vendégként 
meghívottakat, a tévé képernyıje elıtt lévı dévaványai érdeklıdı lakosokat. 
 
Az alpolgármester elmondja, hogy Pap Tibor polgármester a mai ülésen nem tud jelen lenni, 
mivel a mai napon van Veresegyházon a TÖOSZ éves küldöttgyőlése, ahol napirendi pont 
elıadójaként van jelen. Nyuzó Marietta és Séllei Zsigmond az ülésen nem jelentek meg, akik 
távol maradásuk okát nem jelezték.   
 
Az alpolgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma:  
6 fı. 
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Az alpolgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. A 2012. évi költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés. 
Elıadók:  Nagyné Kiss Éva belsı ellenır 

Pócsik Eszter személyügyi ügyintézı 
 

2. A 2012. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és 
felosztásáról való döntéshozatal. 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói 
jelentés megtárgyalása és az egyszerősített mérleg közzétételérıl döntés. 
Elıadó:  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 

 
3. Beszámoló Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, 

pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról.  
Elıadó: Pap Tibor polgármester  
 

4. A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az 
ÁMK Óvoda Bölcsıde intézményegységében.  
Elıadó:     Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens   

 
5. A piacok, vásárok rendezésének és a piactér, vásártér üzemeltetésével kapcsolatos 

beszámoló. 
Elıadók:  Tóbiás Gábor vállalkozó 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  
 

6. Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerı cím 2013. évi 
kitüntetettjérıl.  
Elıadó: Pap Tibor polgármester  

   
7. Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerı cím 2013. évi 

kitüntetettjérıl.  
Elıadó: Pap Tibor polgármester  

                        
8. Bejelentések  
 

 
Az alpolgármester elmondja, hogy a 6., 7. napirendi pontot zárt ülés keretében kell 
megtárgyalni.  
(Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerı cím 2013. évi kitüntetettjérıl. 
Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerı cím 2013. évi kitüntetettjérıl.)  
Az alpolgármester javasolja, hogy a 6. 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.  
Az alpolgármester 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 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Határozat: 
 161/2013.(IV.25.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. április 25-én tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. A 2012. évi költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés. 

Elıadók:  Nagyné Kiss Éva belsı ellenır 
Pócsik Eszter személyügyi ügyintézı 

 
2. A 2012. évi zárszámadás elfogadása, a pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása és 

felosztásáról való döntéshozatal. 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói 
jelentés megtárgyalása és az egyszerősített mérleg közzétételérıl döntés. 
Elıadó:  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 

 
3. Beszámoló Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, 

pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról.  
Elıadó: Pap Tibor polgármester  
 

4. A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az 
ÁMK Óvoda Bölcsıde intézményegységében.  
Elıadó:     Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, humánszakreferens   

 
5. A piacok, vásárok rendezésének és a piactér, vásártér üzemeltetésével kapcsolatos 

beszámoló. 
Elıadók:  Tóbiás Gábor vállalkozó 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı  
   

6. Bejelentések  
 

7. Döntéshozatal a „Dévaványa Egészségügyéért” elismerı cím 2013. évi 
kitüntetettjérıl.  
Elıadó: Pap Tibor polgármester  

   
8. Döntéshozatal a „Dévaványa Közszolgálatáért” elismerı cím 2013. évi 

kitüntetettjérıl.  
Elıadó: Pap Tibor polgármester  

 
 
Novák Imre alpolgármester – a fı napirendek tárgyalását megelızıen a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb 
események megvitatására tér át. 
A 118/2013.(III.28.) Kt. határozat végrehajtásához le van írva, hogy a jelentés készítéséig 218 
db kérelem került benyújtásra naposcsibék igénylése vonatkozásában. Az azóta érkezett 
kérelmekkel összesen 350 db igénylés érkezett. 
Az alpolgármester elmondja, hogy a legutóbbi munkaterv szerinti testületi ülés 2013. március 
28-án volt, az azóta történt fontosabb eseményekrıl ad rövid tájékoztatást a jelenlévık 
számára.  
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- 2013. április 3-án a MÁV Szegedi Igazgatóság Pályafenntartási Osztálya munkatársai 
a dévaványai vasútállomás peronkialakítási munkálatainak lehetıségeit, a szükséges 
anyagmennyiség meghatározását mérték fel a helyszínen, elızetes tájékoztatást adtak 
arról, hogy a testületi ülésen felvetett közös megvalósítás érdekében rövidesen 
javaslatot fognak tenni a kivitelezés ütemezésérıl.  

- 2013. április 4-én Békésen a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulattal és a 
KÖVIZIG érintett szakmérnökségei képviselıivel egyeztetés volt a belvízvédekezési 
munkák összehangolásáról.  

- Ugyanezen a napon a Dévaványai Víziközmő Társulat IB. ülést tartott ez évi - május 
8-ára ütemezett - küldöttgyőlés elıkészítése és a még nem csatornázott utcaszakaszok 
kivitelezésének elıkészítése volt a téma. 

- 2013. április 8-án Szeghalmon rendkívüli kistérségi társulási tanácsülés volt, ahol az 
orvosi ügyelet ellátásának ügyében hozott közbeszerzési döntés ellen elızetes 
vitarendezési ügyben kellett állást foglalni. A magasabb ajánlatot tevı debreceni 
székhelyő Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. nem 
fogadta el a jelenlegi szolgáltató SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. nyertesként történı kihirdetését, sıt az ajánlattevı kizárását és az ı 
cégük több mint háromszoros árral történı nyertességének megállapítását kérte (20,- 
Ft/lakos/hó helyett 68,- Ft/lakos/hó). A kezdeményezést a társulás elutasította és új 
eljárás beindításáról döntött.  

- 2013. április 9-én Abasáron a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
Felügyelı Bizottsági és kibıvített Elnökségi ülést tartott az április 25-i éves 
küldöttgyőlés elıkészítésére.  

-  2013. április 11-én a dévaványai székhelyő BOSCHUNG EJT. Kft. 
termékbemutatóval egybekötött nyílt napot tartott, ahol a rendezvényen részt vett és 
köszöntıt mondott Erdıs Norbert Békés Megyei Kormánymegbízott, megtisztelte 
jelenlétével a rendezvényt Farkas Zoltán a Békés Megyei Önkormányzat Elnöke, 
térségünk országgyőlési képviselıje is. A külföldi tulajdonos képviselıi részérıl 
elhangzott, hogy a dévaványai befektetésüket utólag is kedvezınek értékelik, további 
létszám fejlesztéssel is járó bıvítéseket sem tartanak kizártnak.  

- 2013. április 15-én az ATEVSZOLG Zrt. ügyvezetı igazgatója, jogi képviselıje, a 
hivatalvezetés és Dr. Kulcsár László ügyvéd úr egyeztetı megbeszélést tartottak a 
dévaványai komposztáló telep vagyonkezelıi és üzemeltetıi jogának, illetve 
feladatának átvétele ügyében.  

- 2013. április 17-én rendkívüli képviselı-testületi ülést kellett tartanunk, amelyen 
tárgyaltunk  

o Dévaványa 0752/13 hrsz-ú ingatlanon található hulladékkezelı telep 
(komposztáló telep) vagyonkezelési, üzemeltetési szerzıdésének 
módosításáról.  
Döntöttek arról, hogy elfogadják az ATEVSZOLG Zrt. Dévaványa Város 
Önkormányzata felé fennálló 13.200.900,- Ft tartozásának egy összegben 
történı kiegyenlítését, 2013. április 30-ig történı teljesítéssel, amelybıl 
895.000,- Ft összeget elengednek.  

o Strandfürdı külsı termál medence felújításának strandszezon elıtti 
elkészítésérıl. Képviselı-testület úgy döntött, hogy a „dévaványai Strandfürdı 
és Gyógyászat külsı termálvizes medence felújítása” tárgyában indított helyi 
beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegő 
ajánlattevıt - a Békés Kerámia (5630 Békés, Tóth u. 1. ) 4.365.009,- Ft bruttó 
áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek a fejújításhoz szükséges anyagok beszerzése 
tekintetében, a munkálatok elvégzésére vonatkozóan pedig a KEROFLEX Kft. 
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(5630 Békés, Szélsı u. 64.) 1.699.686,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti ki 
nyertesnek.  
Képviselı-testület úgy döntött, hogy a Strandfürdı és Gyógyászat, külsı 
termálvizes medence felújításának kivitelezéséhez a meghatározott 5 millió 
forinton túl 1.523.610,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében a fejlesztési céltartalék elıirányzat terhére 

o Bio-Sales Bt. (6000 Kecskemét, Szarkás 13., 01018/25 hrsz.) üzemcsarnok 
bérleti szerzıdés és szelektív-hulladékgyőjtés közszolgáltatási szerzıdés közös 
megegyezéssel történı felmondására irányuló kezdeményezésrıl. 

Döntöttek arról, hogy amennyiben a Bio-Sales Bt. 906.456,- Ft kalkulált 
összegő tartozását vállalja 2013. május 31-én, vagy ezt megelızıen 
kiegyenlíteni, úgy elfogadja  - a Dévaványa Város Önkormányzatával 
2011. január 27-én kelt Kisújszállási út  41. szám alatti 01634/12 hrsz-ú 
ipari ingatlan bérletére vonatkozó - szerzıdés ugyanezen napon történı 
közös megegyezéssel történı felbontását. 

Továbbá úgy dönt, ha nem vállalja, illetve nem teljesíti fizetési 
kötelezettségét, abban az esetben a szerzıdésben foglalt hat hónap 
felmondási idıt szükséges érvényesíteni.  

 
A Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a  

a)  a Biosales Betéti Társasággal (6000 Kecskemét, Szarkas 13.) 2011. 
február 22. -én kelt „Dévaványa belterületén a háztartásokban szelektíven 
győjtött szilárdhulladék elszállítása és kezelése” tárgyában megkötött 
közszolgáltatási szerzıdést 2013. december 31. napjával közös 
megegyezéssel felbontja.  

b) a Bio-Sales Bt-nek a felhalmozódott tartozásait, - amely 906.456,- Ft - 
elengedi, ezért köteles a jelenlegi feltételek mellett a szolgáltatást tovább 
biztosítani, az üzemcsarnokot május 31-el használható állapotban köteles 
visszaadni.  
Amennyiben a Bio-Sales Bt. nem teljesíti folyamatosan, vagy a 
meghatározott 2013. december 21-ig a szelektív-hulladékgyőjtési 
kötelezettségét, az elengedett 906.456,- Ft idıarányos részét meg kell 
fizetnie. 

c) Utasítja a polgármestert a szelektív győjtés szervezésével kapcsolatos 
feladatok elıkészítésére, 

o Gyomaközszolg Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójáról, elmúlt évi 
tevékenységérıl, 2013. évi üzleti tervének és fejlesztési elképzeléseinek 
bemutatásáról. 

o A képviselı-testület a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Korlátolt 
Felelısségő Társaság üzletrész tulajdonosa megismerte Gyomaendrıd Város 
Képviselı-testületének és Kardos Község Képviselı-testületének az 1 % 
(250.000,- Ft - névértéken) üzletrész-hányad átruházásra irányuló szándékát, 
mint a fenti ügylettel kapcsolatban elıvásárlásra jogosult, kijelenti, hogy az 
elıvásárlási jogát nem kívánja gyakorolni, felhatalmazták a polgármestert a 
Nyilatkozat aláírására.     

o A bejelentések között döntést hoztunk a következıkrıl: 
� a „KIHÍVÁS NAPJA” 2013 évi országos sportrendezvény települési 

szintő programjaira 100.000,- Ft pótelıirányzat biztosításáról, 
� a 2013. évi Majális programra 50.000,- Ft pótelıirányzat biztosításáról, 
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� pályázat benyújtásáról az İszinte Mosoly Alapítvány által meghirdetett 
közösségi rendezvények támogatására címő pályázati felhívásra. A 
sikeres program a 2013. évi Szent István napi rendezvény keretén belül 
lehetıvé teszi hangtechnika, gyermekmősor és sztárfellépı 
térítésmentes biztosítását, melynek költsége bruttó 10.000,- Ft pályázati 
részvételi díj, 

� Szociális Földprogram keretében a szociálisan rászorulók körében 
növénytermesztési program megvalósításáról, az ezzel kapcsolatos 
pályázati felhívás közzétételérıl.   

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – közbevetılegesen 
elmondja, hogy a Szociális Földprogramra a megadott határidıig 8 pályázat érkezett. Az 
április 17-én tartott rendkívüli ülésen a testület úgy döntött, hogy újból közzéteszi a 
pályázati felhívást. Bíznak abban, hogy még lesz jelentkezı. 
Novák Imre alpolgármester – folytatja a tájékoztatót: 
- 2013. április 19-én a Gyomaendrıdi Járási Hivatalban díszterem avató, munkáltatói 

fórum és állásbörze volt, ahol 9 dévaványai munkáltató 35 dolgozót keresve volt jelen. 
- 2013. április 22-én Gyomaendrıdön a Helyi Védelmi Bizottság tartott ülést, ahol a 

védelmi tervezésrıl, az új települési veszély-elhárítási tervek elkészítésével 
kapcsolatos feladatokról volt szó.  

- 2013. április 23-án a MÁV Szegedi Igazgatóság Pályafenntartási Osztály munkatársa 
Donka László és a MÁV Vésztıi állomásfınöke Elek Gyula a dévaványai 
vasútállomás peron-kiemelési munkálatainak gyakorlati kivitelezésérıl egyeztetett a 
polgármester Lengyel László mőszaki ügyintézıvel együtt.  

- A mai napon van Veresegyházon a TÖOSZ éves küldöttgyőlése, ahol a szövetségi 
munka értékelésén túl az önkormányzati munka aktualitásairól is szó van.  A 
feladatfinanszírozásra való áttérés, a nemzeti közoktatási törvény gyakorlati 
végrehajtása kapcsán kialakult feszültségek miatt a szövetség vezetése pontokba 
foglalta jelzését és megoldási javaslatait a kormányzat számára, amit a közgyőlési 
elfogadást követıen juttatnak majd el az illetékes döntéshozókhoz.  

Az alpolgármester 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 6 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: 

 162/2013.(IV.25.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete  
5/2013.(I.10.), 72/2013.(II.28.), 73/2013.(II.28.), 80/2013.(III.14.), 84/2013.(III.14.), 
85/2013.(III.14.), 86/2013.(III.14.), 92/2013.(III.28.), 93/2013.(III.28.), 
95/2013.(III.28.), 96/2013.(III.28.), 117/2013.(III.28.), 118/2013.(III.28.), 
119/2013.(III.28.), 120/2013.(III.28.), 121/2013.(III.28.), 122/2013.(III.28.), 
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123/2013.(III.28.), 124/2013.(III.28.), 125/2013.(III.28.), 126/2013.(III.28.), 
127/2013 (III.28.), 128/2013.(III.28.), 129/2013 (III.28.), 130/2013.(III.28.), 
131/2013.(III.28.), 132/2013.(III.28.), 133/2013.(III.28.), 134/2013.(III.28.), 
135/2013.(III.28.), 136/2013.(III.28.), 138/2013.(III.28.), 139/2013.(III.28.), 
140/2013.(III.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.) 
 
 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy Andó Ágnes a Gyomaendrıdi Járási Hivatal 
vezetıje jelezte, hogy egy rövid tájékoztatást kíván adni a jelenlévık számára.  
Az alpolgármester megadja a szót a hivatalvezetı asszony részére.  
Andó Ágnes a Gyomaendrıdi Járási Hivatal vezetıje – köszönti a képviselı-testület tagjait, 
az ülésen megjelenteket, valamint a televízió nézıit. 
Elmondja, hogy egy rövid tájékoztatást kíván adni az „integrált ügyfélszolgálatok projekt” 
elnevezéső témáról, a kormányablakok kialakításával kapcsolatosan. Köztudott, hogy a 
kormányablakok kialakítását 2013. december 31-ére tervezték és 2015-tıl lenne az az 
egységes szervezetben a régi okmányirodában kialakított KAB-os mőködési rendszer. A 
képzés elindult, a kollégák hamarosan elkezdenek vizsgázni. 
Elmondja, hogy az épületek átalakítása szükségessé válik, amelyrıl röviden szól.  
Az épület átalakításának dokumentációinak elkészítése folyamatban van oly módon, hogy a 
kormányhivatal 2 fıállású mérnököt vett fel a feladat elvégzésére, akik bejárták a kilenc 
járást. Ezen székhelyek és kirendeltségeikre látványtervet készítettek, amelynek egyik 
verzióját küldték át a mai nap folyamán, hogy a képviselı-testület ismerje meg. A 
késıbbiekben a testület hozzájárulását fogja kérni a kormányzat a kormányablakok 
kialakításához. Az épület átalakítással fognak járni, akkor legalább egy látványterv, alaprajzi 
dokumentáció álljon a rendelkezésükre, hogy pontosan tudják, hogy mirıl szavaznak. 
Dévaványa, mint kirendeltség kapcsán a két mérnök úr elkészítette az anyagot, a polgármester 
úrnál és a jegyzı asszonynál megtekinthetı elektronikus formában. 
Ez még az elsı verzió, ami még sokszor változhat, de már mutat valami elképzelést. Abból 
kellett kiindulni, hogy minimálisan a legkevesebb átalakítással és teherrel járó folyamat 
legyen az egyébként mőködı önkormányzat számára, valamint a járási hivatalnak is. 
Már látszik, hogy az elıírások tükrében ötven méteres távolságon kívül esik a jelenlegi 
szociális blokk, vizesblokk. Az európai uniós elıírás azt írja, hogy mozgássérült mosdó 
kialakítására kell sort keríteni. Erre a mérnökök a legalkalmasabbnak a jelenlegi gyámhivatali 
területen látták, ami majd egy következı problémát fog felvetni, hogy a gyámhivatali 
helyiségeket hová lehetne áthelyezni akár házon belül. Az MTG elérést a szociális és 
gyámügyi programok mőködtetéséhez ugyanúgy biztosítani kell, az MTG már szerencsére 
megvan házon belül, elérhetıek ezek a programok. Nagyon fontos tudni, hogy a kormányzati 
elképzelés szerint reggel 8-tól este 8-ig lenne ügyfélfogadás. Ennek a részleteirıl nem tud 
még bıvebb tájékoztatást adni, a hivatalvezetı asszony felezett mőszakban tudná elképzelni a 
munkavégzést, de ahhoz jelenleg nincs elég ember, erre még nincs szilárd ötlet, még késıbb 
fog kialakulni. A mérnök urak szerint a jelenlegi mozgáskorlátozottak részére kialakított 
feljáró nem a szabványnak megfelelı szögben van kialakítva, tehát azt is át kívánják építeni. 
Elmondja, hogy egyeztetni nem vele kell, ı csak azt mondja el a képviselı-testületnek, amit 
neki a mérnökök elmondtak és jeleztek. Azt is elmondták, hogy a 8-tól 8-ig tartó nyitva tartás 
azt feltételezi, hogy az önkormányzatnak ugyan úgy félötkor vége van a munkaidejének és 
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külön zárhatóvá kell tenni az épületet. De azt is jelenti, hogy a mozgássérült mosdó, ami járási 
hivatal által használt területen van, az természetesen az önkormányzati ügyfeleknek is 
ugyanúgy elérhetı lesz, tehát közös használatú lesz, amely várhatóan az épületnek ezt a fajta 
gondját meg is fogja oldani. A koncepció kialakításában maximálisan figyelembe vették a 
mérnökök, hogy a legkevésbé kelljen az épület szerkezetében változtatni, nehogy ezzel kárt 
okozzanak. Az új vizesblokk kialakításánál figyelembe vették, hogy az önkormányzati 
ügyfelek is ugyanúgy elérjék, viszont a délutáni munkaidı után, az este 8-ig tartó idıben az 
önkormányzat épülete külön zárható legyen, hiszen a járás ügyfelei munkaidın kívül nem 
keringhetnek az önkormányzat folyosóján és irodarendszerében sem. 
Tehát ezek az elızetes tervek, az elsı verzió.  
Jelenleg ennyit tudott ezzel a témával kapcsolatban elmondani, azt még nem tudja, hogy errıl 
mikor kell nyilatkozni és mikor lesz végleges válasz. Haladni kell velük, hiszen december 31-
ig ezeknek üzemelı irodáknak kell lenni és össze kell hangolni az önkormányzat munkájával. 
Megköszöni a jelenlévık figyelmét, most ennyit kívánt elmondani. Hozzáteszi még, hogy 
csak minden második, illetve harmadik alkalommal tud jelen lenni az ülésen, mivel 
Gyomaendrıdön azonos idıben van a testületi ülés, ahol szintén jelen kell lennie.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni a tájékoztatást. 
Megkérdezi a képviselı-testület tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándornak. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy örömmel fogadta a látványtervet, de örülne jobban annak, ha a 
Dévaványa-Gyoma közötti útszakaszt javítanák meg, hiszen ha bejön majd az esıs idıszak, a 
mentı 15 perc alatt nem érkezik ki, pedig a dévaványai ember is ugyanolyan értékő, mint 
bármely más település lakosa. Kéri a Járási Hivatalvezetı asszonyt, hogy amennyiben 
lehetısége lesz, jelzéssel éljen e tekintetben az illetékesek felé, mert nem csak a helyiek 
járnak be a kormányhivatalhoz, hanem ecsegfalvi lakosok is és ez a panasz biztosan az ı 
részükrıl is el fog hangozni. Szeretné, ha biztonságosabb lehetne a közlekedés. 
Megköszöni a hivatalvezetı asszonynak, hogy az ülésre eljött és tájékoztatta a jelenlévıket. 
Andó Ágnes a Gyomaendrıdi Járási Hivatal vezetıje – elmondja, hogy tolmácsolni fogja az 
észrevételt az illetékesek felé. 
Novák Imre alpolgármester – megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e 
valakinek hozzáfőznivalója?  
Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs.  
Megköszöni a tájékoztatót Andó Ágnes hivatalvezetınek, bár a tervezetet még ezután fogják 
csak értékelni, majd legjobb tudásuk és lehetıségük szerint átgondolni. Ezután közösen 
kigondolják a lehetıségeket.  
Andó Ágnes a Gyomaendrıdi Járási Hivatal vezetıje – megköszöni az önkormányzat pozitív 
hozzáállását. 
Novák Imre alpolgármester – még egyszer megköszöni a tájékoztatót, ha lehetısége van a 
hivatalvezetı asszonynak kísérje figyelemmel továbbra is a testület munkáját. 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Novák Imre alpolgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a 2012. évi 
költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés. 
Az alpolgármester megadja a szót Nagyné Kiss Éva belsı ellenır részére.  
Nagyné Kiss Éva Szeghalom Kistérség Többcélú társulás belsı ellenıre – köszönti a testületi 
ülésen megjelenteket.  
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Az írásos anyagban foglaltakat kiegészíteni nem kívánja. Úgy gondolja, hogy a beszámolóban 
részletesen foglalkozott azokkal a dolgokkal, amelyeket szükségesnek tartott.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni a belsı ellenırnek az elmondottakat. 
Megkérdezi Pócsik Eszter személyügyi ügyintézıt, hogy az írásos anyagot szóban kívánja-e 
kiegészíteni? 
Pócsik Eszter személyügyi ügyintézı – az írásos elıterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
kíván tenni.  
Novák Imre alpolgármester – az írásos anyagból tájékozódhattak arról, hogy csak a 
közbeszerzések vizsgálatára nem került sor, azok idıigényessége miatt. 
Az alpolgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a jelentést.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy mondja el az ülésen elhangzott 
véleményt, javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke,  
képviselı – a bizottság ülésén a jelentést megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasolnak a 
testület felé.  
Novák Imre alpolgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság keddi ülésén megtárgyalta a jelentést, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését. 
Megkérdezi, hogy a jelentéssel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Az alpolgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja a 2012. évi költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentést, 
valamint a költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtása során kiadott intézkedési tervek 
megvalósításáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 163/2013.(IV.25.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a pénzügyminiszter által 
közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készített – 2012. évi 
költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentést jóváhagyólag 
elfogadja.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetési 
ellenırzési feladatok végrehajtása során kiadott intézkedési tervek megvalósításáról 
szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselı-testület megköszöni a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belsı 
Ellenırzési Munkacsoportjának a végzett munkát. 
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
(Az ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentés a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 
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2. Napirendi pont 
 
Novák Imre alpolgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 2012. 
évi zárszámadás elfogadása, pénzmaradvány elszámolás megtárgyalása döntéshozatal a 
felosztásáról. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos 
könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és az egyszerősített mérleg közzétételérıl döntés.  
Az alpolgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére, 
ha az írásos anyaghoz van szóbeli kiegészítése akkor, azt tegye meg.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – köszönti az ülésen megjelenteket. 
Elmondja, hogy a bizottságok üléseiken a zárszámadással kapcsolatos anyagot részletesen 
megtárgyalták.  
Az irodavezetı a bizottsági ülésen is elmondta, hogy a zárszámadás tárgyalása mindig 
könnyebb abból a szempontból, hogy a beszámoló azokat az éves gazdálkodási adatok 
összegzését mutatja, amelyeket egész éven át megismert a képviselı-testület, majd évközben 
a szükségessé vált módosításokat hajtottak végre. Az elıirányzatok változásáról folyamatosan 
tájékoztatva lett a testület, a pályázatok eredményeirıl, esetleges egyedi kérelmekrıl. Az 
elıterjesztésben tények szerepelnek, amely összefoglaló a 2012-es évrıl. Az elıterjesztés, 
valamint a hozzá kapcsolódó melléklet részletesen ki lett dolgozva, amely a jogszabálynak 
megfelelı. Tükrözi a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulását. Összességében el lehet 
mondani, hogy az önkormányzat vagyona nıtt, viszont a pénze csökkent. Ez a zárszámadás 
egy összegzés volt. 
Elmondja, hogy a pénzmaradvány kevesebb, amelyet a mutatókból is lehet látni.  
Fontosnak tarja még elmondani, ugyan a 2013. évet érinti, hogy a 2013. évrıl szóló központi 
költségvetést módosították úgy, hogy az önkormányzatok mőködıképességét megırzı 
támogatási rendszerre vonatkozó rész hatályon kívül lett helyezve. 
Az elmondottak miatt a pénzmaradvány felosztásánál nincs szabad pénzmaradvány.  
Köszöni a figyelmet.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezetınek az elmondottakat.  
Az alpolgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse 
javaslatukat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag javasolja a 2012. évi zárszámadásról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotását 2.922.451.000,- Ft bevétellel, 2.535.770.000,- Ft 
kiadással, 331.971.000,- Ft pénzmaradvánnyal.  
Elmondja még, hogy nagyon részletes, alapos anyag került a testület elé, amelyet már 
megszoktak az irodavezetıtıl.   
Novák Imre alpolgármester – megköszöni a bizottság elnökének 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 keddi ülésén szintén megtárgyalta az önkormányzat 
2012. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet, amelyet elfogadásra javasolnak a testület 
felé.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését. 
Az alpolgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére. 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy az Oktatási Bizottság 
ülésén a 2013. évvel kapcsolatosan a polgármester úr javasolta, hozzanak egy olyan határozat, 
mely szerint a képviselı-testület döntsön úgy, hogy Magyarország 2013. évi központi 
költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet IV. pontja alapján támogatási 
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igényt nyújt be az önkormányzati fejezeti tartalék elıirányzat helyi önkormányzatok 
mőködıképessége megırzését szolgáló kiegészítı támogatásra. A Pénzügyi Bizottsági ülésen 
is volt errıl szó, de a konkrét javaslat az Oktatási Bizottság ülésén született meg.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezetınek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy a zárszámadással kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Földi Imre képviselı részére.  
Földi Imre képviselı – elmondja, hogy amikor január hónapban a 2013. évi költségvetésen 
dolgoztak látták, hogy nagyon nehéz dolguk lesz. Elmondja, hogy jelentıs összegő 
pénzmaradványra számoltak, amely most már számokban is látható.  
Elızı évekhez hasonlóan egy költségtakarékos, racionális elvet követıen alakulhatott így a 
zárszámadás. Bízik benne, hogy a következıkben is így fog alakulni. Meglátása, hogy 
továbbra is az ésszerő, takarékos gazdálkodást kell továbbfolytatni, amit eddig is tettek.  
Elmondja még, hogy a zárszámadásról készített elıterjesztés nagyon részletes. 
Köszöni a figyelmet.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Földi Imre képviselınek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az idei évben jelentıs a pénzmaradvány. Újabb feladatok, újabb 
terhek jelentkeznek, ezáltal a kiadások meg fognak növekedni. Röviden szól a pályázati 
lehetıségekrıl.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megkérdezi a jelenlévıket, hogy az önkormányzat 2012. évi zárszámadásával kapcsolatban 
kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja az önkormányzat 2012. évi zárszámadását 2.922.451.000,- Ft bevétellel, 
2.535.770.000,- Ft kiadással, 331.971.000,- Ft pénzmaradvánnyal kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

 
8/2013.(IV.26.) önkormányzati rendeletét 

a 2012. évi zárszámadásról 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Novák Imre alpolgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy a 
pénzmaradvánnyal kapcsolatban mondja el javaslatukat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltak szerint elfogadásra 
javasolja a pénzmaradványt a testület felé.  
Novák Imre alpolgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén elfogadásra javasolja a határozati javaslatban 
foglaltakat.  
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Novák Imre alpolgármester – megkérdezi, hogy a pénzmaradvánnyal kapcsolatban kíván-e 
valaki hozzászólni? 
Az alpolgármester megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja a 2012. évi pénzmaradványt a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 164/2013.(IV.25.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa Város Önkormányzatának 
2012. évi mindösszesen módosított pénzmaradványát 331.971.275,- Ft összegben állapítja 
meg az alábbiak szerint:  
Az Általános Mővelıdési Központ módosított pénzmaradványa 335.884,- Ft, melynek teljes 
összegét dologi kiadásra engedélyezi felhasználni.  
A Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény módosított pénzmaradványa 306.351,- Ft, 
melynek teljes összegét fejlesztési célra engedélyezi felhasználni.  
A Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa 1.232.812,- Ft, melybıl 
kötelezettséggel terhelt 951.415,- Ft, továbbá 281.397,- Ft-ot fejlesztési célra engedélyezi 
felhasználni.  
 
Az Önkormányzat módosított pénzmaradványa:  330.096.228,- Ft 

− Fejlesztési céltartalék pénzmaradvány  294.741.083,- Ft 
− Mőködési céltartalék pénzmaradványból 35.355.145,- Ft 

 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı: döntés után 
 
 
Novák Imre alpolgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott javaslatot a gazdálkodási 
irodavezetı ismertette, mely szerint Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 
2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet IV. pontja alapján támogatási igényt nyújtsanak be az 
önkormányzati fejezeti tartalék elıirányzat helyi önkormányzatok mőködıképessége 
megırzését szolgáló kiegészítı támogatásra. 
Tehát javasolják a testület felé elfogadásra.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi 
CCIV. törvény 4. melléklet IV. pontja alapján támogatási igényt nyújtsanak be az 
önkormányzati fejezeti tartalék elıirányzat helyi önkormányzatok mőködıképessége 
megırzését szolgáló kiegészítı támogatásra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
 165/2013.(IV.25.) Kt.hat. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 
2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet IV. 
pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzati fejezeti tartalék 
elıirányzat helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló kiegészítı 
támogatásra.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási 
igény benyújtásáról a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárságához.   

 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı: értelem szerint 

 
Novák Imre alpolgármester – a polgármester elmondja, hogy döntést kell hozni az 
egyszerősített beszámoló közzétételérıl, valamint a könyvvizsgáló jelentés elfogadásáról.  
(A könyvvizsgálói jelentés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság az Önkormányzat 2012. évi összevont, egyszerősített 
tartalmú költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló jelentést javasolja elfogadni 
a testület felé, valamint az önkormányzat intézményei adatait összevontan tartalmazó, 
elfogadott 2012. évi egyszerősített beszámoló közzétételével egyetért.  
Novák Imre alpolgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén elfogadásra javasolja a határozati javaslatban 
foglaltakat szintén elfogadásra javasolja a testület felé.  
Novák Imre alpolgármester – megadja a szót Galuska Józsefné könyvvizsgáló részére.  
Galuska Józsefné könyvvizsgáló – elmondja, hogy a beszámolóhoz hitelesítı záradékot 
bocsátott ki, amit a jelentésében olvashatnak. 
A kérdésekre szívesen választ ad.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Galuska Józsefné könyvvizsgálónak az 
elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? 
Mivel hozzászólás nem hangzott el szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki a könyvvizsgálói jelentést elfogadja és az egyszerősített mérleg közzétételével egyetért 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következıképpen határoz: 

 
Határozat: 

 166/2013.(IV.25.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat 2012. évi 
összevont, egyszerősített tartalmú költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatról 
szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 



 14 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat intézményei 
adatait összevontan tartalmazó, elfogadott 2012. évi egyszerősített beszámolóját, a 
könyvvizsgáló által ellátott záradékkal az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. 
rendelet 45/C §. (1) alapján köteles közzétenni.   
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
   Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
 Határidı:  értelem szerint 

 
 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy ehhez a napirendhez kapcsolódik a 2014. évi 
költségvetés elızetes koncepciójának megtárgyalása. Elmondja, hogy ezen elıterjesztés oka 
fogyottá vált idıközben, mivel jogszabályváltozás történt.  
Az alpolgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy az Országgyőlés elıtt van a törvénytervezet, illetve 
aláírásra vár. Az új jogi szabályozásban az szerepel, hogy október 31-ig kell a jövı évi 
koncepciót elfogadni a képviselı-testületnek. A jogszabály módosításnak az indoklásában 
szerepel, hogy az önkormányzatok nem rendelkeznek olyan információval, ami alapján a jövı 
évre vonatkozóan költségvetési koncepciót kellı megalapozottsággal lehetne elfogadni, ezt 
mérlegelve módosította az Országgyőlés a jogszabályt, oly módon, hogy a koncepciót október 
31-ig kell a képviselı-testület elé terjeszteni. Ez azt jelenti, hogy az októberi képviselı-
testületi ülésre be fogják terjeszteni a jövı évre vonatkozó költségvetési koncepciót. A mai 
ülésre beterjesztett koncepció csak elveket tartalmaz, az októberi ülésre készítendı koncepció 
már kellıen megalapozza a 2014-es évet és annak a költségvetését. Véleménye, az lenne a 
célszerő, ha a képviselı-testület eltekintene a jelenlegi költségvetési koncepció elfogadásától, 
tekintettel arra, hogy az elıterjesztés készítésének az idıpontja, illetve a képviselı-testületi 
ülés idıpontja között került sor ennek a törvénynek a megalkotására. Az elıterjesztés 
készítésekor még nem volt ismert, hogy a jogszabály módosításra kerül.  
Köszöni a figyelmet.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat. 
Kéri a testület tagjait, hogy a jegyzıasszony által elmondottakat vegyék tudomásul. 
Megállapítja, hogy a képviselık egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül tudomásul vették az elhangzottakat.  
 
 
3. Napirendi pont 
 
Novák Imre alpolgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a 
társulási cél megvalósulásáról szóló beszámoló megtárgyalása.  
Az alpolgármester megkérdezi Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetıt, hogy az 
írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy ezen elıterjesztést is 
tárgyalta ülésén a Pénzügyi Bizottság.  
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Ecsegfalva Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete a 2007. június 28-án kötött társulási megállapodást, melyet a feladatellátás 
során többször módosított.  
Az elıterjesztés külön részét képezi a szakmai beszámoló. 
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Elmondja, hogy az elıterjesztésben pontosan le van írva a 2012. év gazdálkodási adatai. Jól 
látható, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzata a 2012. évi tervezett hozzájárulásból 
4.562.688,- Ft-tal kevesebbet utalt át. A teljesített hozzájárulás 5.558.143,- Ft, a tényleges 
adatok alapján a hozzájárulás 8.325.973,- Ft, a különbség 2.767.830,- Ft, melyet 2013. évben 
kell teljesítenie.  
A beszámoló feldolgozása során Ecsegfalva Község Önkormányzat részérıl a teljesítés 
elmaradás abból adódik bevételi oldalon, hogy csökkent az óvodai és az iskolai 1-4. évfolyam 
tanulói létszáma, valamint az étkezést, a sajátos nevelési igényő tanulók létszámát nem tudták 
jól megbecsülni, a normatív támogatás igénybevételénél utólag ez elszámolható. 
A tanulók az Ecsegfalvi Képviselı-testület döntése értelmében heti 20 plusz órát kaptak, így a 
készségtantárgyakat 2 tanulócsoportban, 1-3, illetve 2-4. évfolyamon összevontan, míg az 
alapozó tantárgyakat (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika) külön-külön 
évfolyamonként ideális körülmények között tanulhatják a gyerekek. 
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt a beszámolóval kapcsolatban elmondani. 
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója részére.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy a beszámolóban leírta 
mindazokat a dolgokat, amelyeket fontosnak ítélt meg. Elmondja, hogy a gyermekeket 
összevont osztályokban tanították, ami a gyermekek számára nagy nehézséget okozott a 
tananyag elsajátításában. Azzal, hogy a képviselı-testület úgy döntött, hogy a gyermekek 
számára plusz óraszámot biztosít, így az esélyegyenlıséget is biztosította számukra. 
Elmondja, hogy a készségtantárgyakat összevontan tanulják a gyermekek. A felsı tagozatban 
ugyanolyan eséllyel indulnak majd, mint más tanulók.  
Megköszöni mindkét település képviselı-testületének a pozitív hozzáállást. Külön 
megköszöni az Ecsegfalvi képviselı-testületnek, hogy a jelen tanévben 20 plusz órát 
biztosított a tanulók számára, így a gyermekek megfelelı körülmények között tudnak tanulni 
még az összevont tanulócsoportokban is.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Baloghné Berényi Erzsébet igazgatónak az 
elmondottakat. 
Elmondja, hogy idıközben megérkezett Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere, akit 
köszönt az alpolgármester.  
Megadja a szót részére, ha az elhangzottakhoz van kiegészítése, akkor azt tegye meg.  
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy az elıterjesztés címében szerepel, hogy a Dévaványa-Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél 
megvalósulásáról szóló beszámoló. Véleménye szerint a társulási cél megvalósulása a 
takarékoskodás, a gyermekeknek az egyenlı bánásmód, egyenlı tanulás lehetısége, amely 
2012. évben megvalósult az ÁMK révén. Az igen takarékos gazdálkodást láthatnak az ÁMK 
részérıl. Ecsegfalvának a 2012-es évrıl 2.767.830,- Ft elmaradása van, amelyet természetesen 
teljesíteni fognak.  
Röviden szól az állami normatíváról.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Kovács Mária polgármesternek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – úgy gondolja, hogy az iskola nagyon fegyelmezetten járt el, amikor az 
esélyegyenlıség megteremtésérıl gondoskodott. Nagy elıny a gyermekek számára, hogy 
csoportbontásban tanulhatnak bizonyos tantárgyakat. Véleménye szerint a KIK 
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Intézményfenntartó felé is lehetne jelzéssel élni ezen probléma kapcsán, plusz forrás 
biztosítása céljából.  
Elmondja még, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a beszámolót.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a testület felé. 
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, pénzügyi 
helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
167/2013.(IV.25.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Dévaványa-Ecsegfalva 
Intézményfenntartó Társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél 
megvalósulásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.  
 
Felelıs:      - 
Határidı:  - 

 
(A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Novák Imre alpolgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az ÁMK 
Óvoda Bölcsıde intézményegységében.  
Az alpolgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja rendelkezik az adott nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számáról, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a 
kollégiumban szervezhetı csoportok számáról, melyrıl a fenntartó dönt. 
Az Nkt. 4. melléklete meghatározza osztály- és csoportlétszámokat: 
 Minimum 

csoportlétszám 
Maximum 

csoportlétszám 
Átlag csoportlétszám 

Óvoda 13 25 20 
 
Az Nkt. 25. (7) bekezdése értelmében az óvodai csoportok minimális, maximális és 
átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított minimális és 
maximális létszámtól akkor lehet eltérni, ha nevelési év során gyermek átvétele, felvétele 
miatt indokolt. 
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Az Nkt. 47. § (7) bekezdése alapján az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy 
pszichés fejlıdési zavarral küzdı sajátos nevelési igényő tanulót két gyermekként, a 
mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
küzdı vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe 
venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha 
nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. 
Diósné Ambrus Erzsébet intézményegység-vezetı az óvodai beíratást követıen, összegezve, 
benyújtotta a tervezett óvodai csoportok létszámát a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan, 
mely az alábbiak szerint alakul: 
 
Dévaványa Óvodában 

maradó (fı) 
SNI (fı) Összesen 

(fı) 
Új gyermek 
(fı) 

Összesen 
(fı) 

Csoport 
átlag (fı) 

Eötvös J. u.  
3 csoport 

 40  2  42  20  62 22 (2 csop.) 
18 

Hajós u. 
2 csoport 

 41  -  41  3  44 22 

Kossuth L. 
u. 
2 csoport 

 35  1  36  11  47 23,5 

Könyves K. 
u. 
2 csoport 

 38  1  39  8  47 23,5 

Összesen:  154  4  158  42  200 22,5 
Várható     3  203  
       
Ecsegfalva  16    9  25 25 
Az irodavezetı tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a nevelési-oktatási intézmények 
mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI 
rendelet 161. § (1) bekezdése alapján a 2. melléklet határozza meg azokat a kötelezı 
(minimális) eszközöket és felszereléseket, továbbá helyiségeket, amelyekkel a nevelési-
oktatási intézményeknek rendelkezniük kell, valamint ugyanezen szakasz (7) bekezdése 
elıírja, hogy a kötelezı (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségekre 
elıírt követelmények teljesülnek, ha az épület megfelel a létesítésére, kialakítására vonatkozó 
nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, továbbá azzal 
egyenértékő építési és mőszaki elıírásoknak azzal az eltéréssel, hogy az óvodai csoportszoba 
alapterülete nem lehet kevesebb mint 2,0 m2/fı. 
Mivel a táblázatból egyértelmően nem derül ki az egyes csoportokba pontosan hány fıvel 
számolhatnak, kéri, az említett jogszabály és helyi adottságok figyelembevételével kerüljön 
kialakításra a csoportlétszám. 

Óvoda (székhely és 
telephelyek) 

1 foglalkoztató (m2) = 
maximális 

gyermeklétszám (fı) 

2 foglalkoztató (m2) = 
maximális 

gyermeklétszám (fı) 

3 foglalkoztató (m2)= 
maximális 

gyermeklétszám (fı) 
Eötvös J. u.  
3 csoport 

48,81 = 24 26,46 = 13 42,84 = 21 

Hajós u. 
3 csoport 

47,87 = 23 36,12 = 18 38,80 = 19 

Kossuth L. u. 
2 csoport 

51,42 = 25 50,46 = 25  

Könyves K. u. 
2 csoport 

50,83 = 25 50,83 = 25  

 



 18 

Novák Imre alpolgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetınek az 
elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban foglalt indítható 
csoportok számával, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a javaslat ismertetését.  
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely 
szerint Dévaványán 9, Ecsegfalván 1 óvodai csoport induljon a 2013/2014. nevelési évben. 
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért az Általános Mővelıdési Központ Óvoda és Bölcsıde Intézményegységében a 
2013/2014. nevelési évben a határozati javaslatban foglaltak szerint az óvodai csoportok 
indításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 
168/2013. (IV.25.) Kt hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Általános Mővelıdési 
Központ Óvoda és Bölcsıde Intézményegységében a 2013/2014. nevelési évben az alábbiak 
szerint engedélyezi az óvodai csoportok indítását: 
 
 2013/2014. nevelési 

évre óvodába beírt 
gyermekek száma (fı) 

SNI 
(fı) 

Számított 
létszám 

Indítható óvodai csoportok száma a 
2013/2014. nevelési évben 

Dévaványa 
városban 

196 4 200 

Telephely Csoportok száma 
Dévaványa, 
Kossuth L. u. 5. 

2 

Dévaványa, 
Könyves K. u. 13. 

2 

Dévaványa, Hajós 
u. 24. 

2 

Dévaványa, Eötvös 
J. u. 2. 

3 

Összesen: 9 
Ecsegfalva 
községben 

25  25  
Ecsegfalva, Árpád 
u. 8. 

1 

 
Az óvodai csoportokat a 2013/2014. nevelési évben úgy kell megszervezni, hogy a csoportok 
számított létszáma az intézményben ne haladja meg a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi 
CXC. törvényben meghatározott 25 fıs maximális létszámot. 
 
Felelıs:  Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgatója 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
Határidı:   2013. szeptember 1. 
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Andó Ágnes a Gyomaendrıdi Járási Hivatal vezetıje távozik a képviselı-testületi 
ülésrıl. 
 
 
5. Napirendi pont 
 
Novák Imre alpolgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely piacok, 
vásárok rendezésével és a piactér, vásártér üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató 
megvitatása.  
Az alpolgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság hétfıi ülésén hosszasan foglalkozott 
a témával.  
Megkérdezi a jelenlévı képviselıket, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Az alpolgármester megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülést követıen a vállalkozóval 
megtekintették a piacteret és környékét. A vállalkozó ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a 
megállapított hiányosságokat pótolja.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Kiss Károly képviselınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Tóbiás Gábor részére. 
Tóbiás Gábor piacot üzemeltetı, vállalkozó – elmondja, hogy a megállapított hiányosságok 
pótlása folyamatban van.  
Elmondja, hogy a hétfıi bizottsági ülésen szó volt a karácsonyi vásár megrendezésérıl is. 
Ezzel kapcsolatban az lenne a kérése, ha a hivatal a városnapi rendezvényekre kéri az 
engedélyt a Magyar Közút Zrt. Békés Megyei Igazgatóságától, egyúttal a karácsonyi vásár 
megrendezéséhez szükséges engedélyt is kérjék meg, természetesen a felmerülı költségeket 
vállalja. Elmondja, ez esetben nem kellene az idıt töltenie levelezgetésekkel.  
Novák Imre alpolgármester – kérdése, hogy lehet-e számszerősíteni, hogy mekkora az 
engedélyek beszerzésének a költségkihatása? 
Tóbiás Gábor piacot üzemeltetı, vállalkozó – az alpolgármester kérdésére elmondja, hogy a 
költségek változóak volt, hogy nem kellet a közterület használatáért díjat fizetni, de 40.000-
60.000,- Ft/alkalom közötti összegre is volt példa.  
Még egyszer elmondja, hogy a költségeket vállalja, csak az engedélyek beszerzésében kér 
segítséget. 
Novák Imre alpolgármester – megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottsági ülésen valóban nagy vita alakult ki a tájékoztató 
kacsán. A problémákat megvitatták, a helyszínen a hiányosságokat megtekintették, amelynek 
pótlására ígéretet tett a vállalkozó.  
A bizottság a tájékoztatót 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadásra javasolja a testület 
felé.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek az 
elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság keddi ülésén tárgyalta a tájékoztatót, amelyet 
egyhangúlag elfogadásra javasolnak a testület felé.  
Az ülésen szó volt arról is, hogy új pályázatot nem írnak ki a piac üzemeltetésére 
vonatkozóan. Megjegyzi, hogy Dévaványának szüksége van a piacra.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
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Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki piacok, vásárok rendezésével és a piactér, vásártér üzemeltetésével kapcsolatos 
tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja, valamint egyetért azzal, hogy a hivatal a Magyar Közút 
Zrt. Békés Megyei Igazgatóságától a karácsonyi vásár megrendezéséhez szükséges engedélyt 
kérje meg, amelynek költségeit a vállalkozó biztosítja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
169/2013. (IV.25.) Kt hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a piacok, vásárok rendezésével 
és a piactér, vásártér üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatót jóváhagyólag 
elfogadja.  
 
A képviselı-testület - Tóbiás Gábor piacot üzemeltetı vállalkozó kérésére - úgy 
dönt, hogy a hivatal a Magyar Közút Zrt. Békés Megyei Igazgatóságától a 
karácsonyi vásár megrendezéséhez szükséges engedélyt megkéri, amelynek 
költségeit a vállalkozó biztosítja. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester  
  Feke László mőszaki irodavezetı  
Határidı: folyamatos  
 

(A piacok, vásárok rendezésével és a piactér, vásártér üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló 
a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
 
6. Napirendi pont 
 
Novák Imre alpolgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely 
bejelentéseket tartalmazza.  
Az alpolgármester elmondja, hogy az elsı bejelentés a 01607/1 hrsz-ú szántó mővelési ágú 
mezıgazdasági terület bérbeadás útján történı hasznosításával kapcsolatot döntéshozatal. 
Megadja aszót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a 2012. augusztus 23-án megtartott 
rendkívüli ülésén a 248/2012.(VIII.23.) Kt. határozatával döntött a 01286/18-20, 01287/12, 
01636/36, 4958 hrsz-ú, 10,0 ha összterület alatti földterületek bérbeadás útján történı további 
hasznosításáról.  
Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képezı 01607/1 hrsz.-ú, szántó mővelési ágú, 
közel 44 ha-os területbıl 8 ha nagyságú mezıgazdasági hasznosítású terület bérleti ideje 
2013.07.16. napján lejár.  
Javasolja a Képviselı-testületnek az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete 
értelmében haszonbérletre licitálás útján történı meghirdetését 2014. augusztus 31. napjáig 
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szólóan, mivel a mezıgazdasági hasznosítású terület további haszonbérleti szerzıdései az 
említett idıpontban járnak le.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetınek az 
elıterjesztésben foglaltak ismertetését.  
Az alpolgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat saját 
tulajdonát képezı, Dévaványa, Külterület 01607/1 hrsz-ú, 8 ha, szántó mővelési ágú 
mezıgazdasági földterület részt az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete 
értelmében haszonbérletre licitálás útján meghirdet, 2014. augusztus 31. napjáig szólóan.  
A Képviselı-testület a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánló licitálóval köt haszonbérleti 
szerzıdést – figyelemmel a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény 21. §-ának 
rendelkezéseire. Az árverésen az induló licit szántó mővelési ágú földterületre vonatkozóan: 
15.000,- Ft/ha +ÁFA és 1.000,- Ft/Ak + ÁFA. A Képviselı-testület megbízza a 
Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.” kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
170/2013. (IV.25.) Kt hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat saját tulajdonát képezı, Dévaványa, Külterület 01607/1 hrsz-ú, 8 ha, 
szántó mővelési ágú mezıgazdasági földterület részt az önkormányzati vagyonról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 
8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete értelmében haszonbérletre licitálás útján 
meghirdet, 2014. augusztus 31. napjáig szólóan.  
 
A Képviselı-testület a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánló licitálóval köt 
haszonbérleti szerzıdést, figyelemmel a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény 
21. §-ának rendelkezéseire. 
Az árverésen az induló licit szántó mővelési ágú földterületre vonatkozóan: 15.000,- 
Ft/ha +ÁFA és 1.000,- Ft/Ak + ÁFA. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 
szerint járjon el.  
 
Felelıs:       Pap Tibor polgármester 
                     Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı: értelem szerint 
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Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés támogatás iránti 
kérelem. 
Elmondja, hogy Szeghalom Város polgármestere, a Szeghalmi Mentıállomás területéhez 
tartozó települések polgármesterinek küldött levelében azzal a kéréssel fordul az érintettek 
felé, hogy közösen hozzanak létre egy elkülönített pénzeszköz győjtıszámlát, amely 
kiindulásul szolgálna a Lifepak 15 típusú EKG-defibrillátor beszerzéséhez, 
Szeghalom város vállalja az eszköz beszerzésének koordinálását. Errıl a megállapodás 
rögzítésre kerülne.  
(Szeghalom Város polgármesterétıl érkezett levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
A kérelmet Szeghalmi Mentıállomás vezetıje indította el Szeghalom Város 
Önkormányzatához, hogy a nyújtson támogatást a Mentıállomás részére egy Lifepak 15 
típusú EKG-defibrillátor beszerzéséhez, melynek költsége bruttó 8 millió forint. Szeghalom 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatni szándékozik az eszköz beszerzését. 
A gazdálkodási irodavezetı levélben megkereste a kezdeményezıt az alábbi kérdésekkel:  

− ki a támogatott az önkormányzat, vagy a mentıállomás? 
− sikeres győjtés esetén kié lesz a vagyon? 

A megérkezett válaszban le van írva, hogy Szeghalom város nyit egy elkülönített 
bankszámlát, és az összegyőlt pénz kiindulásul szolgálna a beszerzéshez. Telefonon még arról 
tájékoztatták, hogy pályázat esetén, mint önerı rendelkezésre állna, az eszköz pedig a 
mentıállomásé lenne. 
Ha Képviselı-testület úgy dönt, hogy a kezdeményezést támogatja és Szeghalom Város 
Önkormányzat által megnyitott bankszámlára utal, úgy a támogatás államháztartáson belül 
történik a jogcím felhalmozási célú támogatásértékő pénzeszköz átadás. Ebben az esetben a 
kérelemnek nem kötelezı tartalmi eleme a kérelmezık nyilatkozata a közpénzekbıl nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján. 
Az alpolgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szőkös pénzügyi helyzetére való tekintettel nem 
javasol támogatást nyújtani, de a céllal egyetért. 
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a javaslat ismertetését.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a céllal, de támogatást nem javasol 
megítélni.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki a témával kapcsolatban hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, mely szerint ne támogassák Szeghalom Város 
Önkormányzatának kezdeményezését, - amely Szeghalom Mentıállomás részére egy Lifepak 
15 típusú EKG-defibrillátor beszerzésével kapcsolatos - habár a megfogalmazott céllal 
egyetértenek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
171/2013. (IV.25.) Kt hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Szeghalom 
Város Önkormányzat kezdeményezését, - amely a Szeghalom Mentıállomás részére 
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egy Lifepak 15 típusú EKG-defibrillátor beszerzéshez forrást győjtésre vonatkozik - 
szőkös pénzügy helyzetére való hivatkozással nem támogatja, habár a 
megfogalmazott céllal egyetért.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy Szeghalom Város 
Önkormányzatát (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.) a testület döntésérıl 
értesítse.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  2013. május 10. 

 
 
Novák Imre alpolgármester – köszönti az ülésen megjelent Pájert Sándort a GYÜSZ-TE 
elnökét.  
Elmondja, hogy a Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesültet TDM szervezet 
nevében Pájer Sándor elnök 2013. február 19-én megkereste az önkormányzatot azzal, hogy a 
turisztikában érdekelt szolgáltatói közösen munkálkodjanak a térség turisztikai 
desztinációjának fejlesztésében. 
Dönteni kell arról, hogy kívánnak-e csatlakozni a szervezethet.  
Az alpolgármester elmondja, hogy már korábban is folytak tárgyalások Dévaványa és 
Gyomaendrıd vonatkozásában. Eddig három körben ültek le tárgyalni a GYÜSZ-TE és a 
dévaványai vállalkozók, illetve a dévaványai strandfürdı vezetıje, a Körös-Maros Nemzeti 
Park részérıl a vezetı, a szállásadó vállalkozók, illetve a középiskola részérıl a tagintézmény 
vezetı asszony.  
Az alpolgármester megadja a szót Pájer Sándor a GYÜSZ-TE elnöke részére, hogy 
tájékoztassa a jelenlévıket a lehetıségekrıl.  
Pájer Sándor a GYÜSZ-TE elnöke – köszönti a képviselı-testület tagjait a gyomai GYÜSZ-
TE választmány nevében. Tájékoztatja a testületet arról, hogy mit is jelent ez a TDM rendszer 
és a turizmusra kifejtett hatása. Azért érzi szükségesnek elmondani, mivel ık Gyomaendrıdön 
kiterjesztették a turizmus szervezését, amit Mezıberényben és Dévaványán is szeretnének 
megvalósítani. Ezt a térséget szeretnék helyzetbe hozni. Mezıberényben ezen már túl vannak, 
ott a testület megszavazta a csatlakozást. Felmerült, hogy a képviselık nincsenek igazán 
tisztában azzal, hogy ez mirıl is van szó. Megpróbálja röviden elmondani a lényeget. A TDM 
annak a rövidítése, hogy Turisztikai Desztinációs Menedzsment. Ennek az a lényege, hogy 
alulról jövı kezdeményezésként azok a turizmusban szereplı szolgáltatók, vállalkozók, 
egyebek szervezzék meg a helyi turizmust és így mőködjön, nem pedig a felülrıl szervezett 
turizmusirányítás szerint. Az osztrákok ebben élen járnak, már 20 éve végzik. Az eredmények 
szemléltetése miatt elmondja, hogy az osztrákoknál hogyan mőködik. Egy lélekre számítva 
Ausztriában, az 1 fıre jutó vendégéjszaka, az 60 éjszaka, míg Magyarországon ugyanez 2. 
Ebbıl látszik, hogy a 20 év alatt ık hova jutottak. 
Elmondja, azért hogy a GYÜSZ-TE is érdemszervezet legyen a múlt évben kezdték el az 
átalakulást. Tehát január 7-én átalakult, kibıvült az egyesület, melynek 48 tagja van 
Gyomaendrıdön, rá kellett ébredniük, hogy hagyományos módon turizmust reklámozva már 
nem lehet megélni, elérte válság a régió szereplıit is. Az a módszer, amit most is követnek 
számtalan helyen van így, hogy feladnak egy hirdetést így az ember eljut hozzájuk. Ez 
azonban annyira kevés, hogy ha egy multi-élelmiszer láncot vesznek figyelembe, ık már azt 
is kitanulmányozták, hogy hová kell rakni az adott terméket ahhoz, hogy az biztosan elkeljen. 
Meghatározzák a magasságát és a színét is, tehát több attól, hogy megveszi és eladja. Ez 
ugyan így van a turizmusban is, tehát azok a módszerek, amelyekkel ık ezt eddig csinálták, ez 
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egyszerően nem mőködik. Eljutottak oda, hogy nekik is változtatni kell. Magyarországon 82 
TDM szervezet mőködik, Magyarország lefedettségében már elérte az 50 %-ot, pontosan 52 
%-nál tart a Turizmus Zrt-vel szemben. Ez egy pár éven belül teljesen átveszi 
Magyarországon az irányítást. Ebben vannak élenjáró szervezetek, akik egyszerően 2-3 év 
alatt olyan eredményeket értek el, a város turisztikájában a mért adatok szerint, melyet 
vendégéjszakában mérnek, hogy 5-6 szorosára növelte a vendégéjszakák számát. Az a tudat, 
hogy változtatni kell, tudatosítva lett a vállalkozókban. Egy éves eredményükrıl szól. 
Elmondja, hogy a múlt év végén nyertek 43.000.000,- Ft-ot pályázaton, ugyanis a 
turizmusnak a támogatását ma Magyarországon csak TDM szervezeteken keresztül 
biztosítják. A támogatást nem úgy kell érteni, hogy például megcsinálhatják a fıteret, 
kialakítják vagy kifestenek néhány házat a fıút mentén, hiszen ez nem turizmusfejlesztés. A 
TDM szervezetek csak megszervezett fejlesztésre adják a pénzt, például marketingre, olyan 
szakemberek biztosítására, akik ezt tudják folytatni, már a TDM menedzsment egy külön 
szakma, képzik ıket, kb. 200-an vannak jelenleg Magyarországon és ezt a TDM szervezetnek 
kötelezı foglalkoztatnia. Elmondja, hogy Gyomaendrıdön ebben az évben 6 millió forintot 
fordítanak marketingre. Ez olyan összeg, ha belegondolnak, hogy Dévaványa 50 év alatt sem 
költött el ennyit marketingre, nem hogy egy év alatt, de még Gyomaendrıd sem.  Tehát a 6 
millió forintos reklámból olyan marketing valósítható meg, amitıl remélik, hogy minimum 
háromszorosára növekszik a forgalom. Ezen túl például különbözı dolgokra fordították még a 
pénzt. Vásároltak színpadot, szigeteket alakítottak ki a városban, amelyek a nevezetességek 
elıtt pihenıszigetként, kerékpártárolóként funkcionálnak, tájékoztató táblával az adott 
nevezetességrıl. Sokat kaptak még a bérekre annak érdekében, hogy a szakmai elvárásnak 
eleget tegyenek, hiszen egy TDM menedzsment nem kevés pénzbe kerül, náluk 250.000,- Ft-
os nettó jövedelemmel rendelkezik. Fontosnak tartja elmondani, hogy egy pár hónapos 
mőködése alatt rá lehet ébredni, hogy ez egy nagyon jó befektetés volt, hiszen olyan dolgokra 
van lehetıség, amire nem is gondoltak volna.  
Ma már az, hogy egy vendéget oda tudjanak vinni, ahhoz több dolgot is meg kell csinálniuk, 
azért hogy úgy érezze, hogy mindenképpen erre a területre akar jönni. Ehhez a technika 
minden eszközére szükség van, hiszen egy olyan honlapot készítenek, aminek az ára 
1.800.000,- Ft, mobil applikációval is el van látva, innen küldik ki a reklámokat azokra a 
mobilokra, amelyekre lehetséges. Ezen túl filmkészítéssel és egyéb dolgokkal is foglalkozik. 
A honlaptól várják elsısorban azt a segítséget, hogy ez a térség elfogadottá váljon a turizmus 
számára. Felmerült a testület körében, hogy miért akarja bevonni a szervezet Dévaványát, 
valamint Mezıberényt is, hiszen saját pénzüket költik és oda akarják azt adni a másik két 
város részére is. Ez elsısorban azért van, mert egy ilyen kis területnek a reklámozása 
ugyanannyiba kerül, mint akár egy nagyobb területé. Ennek szemléltetésére egy fürdıs 
hasonlatot alkalmaz, mi szerint, ahol a fürdıben a medencékben akár 1, akár 100 ember 
fürdik, akkor is ugyanannyi költséggel jár, hiszen a vizet nem kell kicserélni, vagy melegíteni 
vagy hasonlók, mert abban mindig annyian vannak, de bevétel részérıl 100 embertıl már több 
folyik be, mint az egytıl. 
Úgy gondolkoznak, hogy egy területet kell reklámozniuk, hiszen a turista elsı körben mindig 
területet választ, nem pedig szálláshelyet. Azzal, hogy a GYÜSZ-TE ezt a honlapot aktiválni 
tudja, különbözı marketing eszközöket használni, onnantól kezdve ez elkezd dolgozni, és 
akkor tudnak egy egész területet meghirdetni. Elmondja, hogy Gyomaendrıdön nagyon jó a 
szállásszolgáltatás, hiszen több mint 14.000 vendégéjszaka van egy évben, ami egyébként 
kevés az ilyen területekhez képest. Ettıl függetlenül kevés programjuk van, de Dévaványa és 
Mezıberény programlehetıségei is igen jók, tehát be tudnák kapcsolni, ugyanis 
csomagajánlatokat kell ma már eladni, csak így lehet elfogadni. Például ilyen csomagajánlat, 
amit ık is beindítanak, amit a Gyulai Várfürdı is elindított már 2 éve, melynek az a neve, 
hogy „Csomagolj és csobbanj!”. Az a lényege, hogy a fürdı belépıjét ingyen kapja a vendég, 
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aki ebben a csomagban foglal szállást. Ennek a megoszlása oly módon történik, hogy felét a 
szállásadó, másik felét pedig a fürdı fizeti, így ingyenes a vendég számára. Ennek az volt a 
következménye, hogy a 2 hónap alatt, szezonon kívül 75 %-al növekedett meg a vendégek 
száma. A program azóta is folyik, ugyanezek az eredmények az elızı évekhez képest. A 
GYÜSZ-TE is el akarja ezt a programot indítani, mert vendéget kell hozni, és a vendégek így 
fognak hozzájuk elmenni. Náluk ez sokkal elınyösebb, hiszen jóval olcsóbbak az áraik, mint 
például Gyulán, ahol egy fürdıbelépı 1.900,- Ft.  
Elmondja, hogy ezek a csomagajánlatok fontosak, ha Dévaványa is be tudna ebbe szállni, ide 
is tudnának így vendégeket hozni. 
Azt tudni kell, hogy ha a vendégek megindulnak, attól kezdve megindul a fejlıdés is a 
területen, ugyanis lehet, hogy Dévaványán nincs elegendı szálláshely. Abban a pillanatban, 
amikor itt megjelennek a vendégek, és részt vesznek különbözı programokban, akkor a 
vállalkozó azonnal elkezd fejleszteni. Az elnök úr nagyon jól tudja, hogyan is mőködik ez, 
hiszen amikor volt 10 szobája és látta, hogy mind tele van, akkor az következıleg már 16 
szobára bıvült, majd ha ez megint tele lesz, még többet kell, hogy építsen, mert tudja, hogy 
van lehetıség, hiszen ha valami fogy, azonnal pótolni kell. A dolgok, tehát így mőködik. 
Bemutatásra került az a példaértékő Tokaji TDM szervezet, amely 24 város és község 
összefogásából jött létre. İk 2 év alatt elérték azt, hogy 14 dolgozót foglalkoztatnak. 
Elmondja, hogy vásároltak 200 db kerékpárt és megszervezték, hogy ha valahol felveszi azt a 
kerékpárt a vendég és azt más községben leteszi, akkor azt nem kell visszavinni az eredeti 
helyre, így mehet tovább busszal, vagy ahogyan lehetısége van rá. Tehát olyan pénzeket 
forgattak meg, hogy ık már önállóan tudnak mőködni. Minden pályázatban 100.000.000,- Ft-
os összegekkel dolgoznak, tudnak megnyerni. Azt gondolja, hogy egy ilyen pályázati 
lehetıség mindenhol elfér, ık eddig 50.000.000,- Ft-ra tudtak felmenni, mivel az egyesületük 
még kicsi a jelenlegi 48 fıs, ami a Tokaji Szervezetnél 180 fı. A TDM szervezetnek van egy 
olyan vonzása, melyben nem csak a szolgáltatók vesznek részt, hanem a boltostól kezdve 
mindenki benne van, ugyanis ha vendég érkezik egy területre, akkor ott építkezni kell, ott 
mindenféle dologra szükség lesz, és ezeket helyben kell megvenni, hiszen miért vinné el az 
ember a pénzét máshova. Ezzel elindul egy kereskedelmi, gazdasági pezsgés. Szerinte ez erre 
a területre is ráférne, amire reális esélyeket lát. 
Elmondja, hogy a TDM szervezeteknek vannak anyagi jellegő kötelezettségeik is a TDM 
szervezettel szemben. Az alapszabály elıírja, hogy abban az önkormányzatnak részt kell 
vennie, tehát a nélkül nem mőködhet a TDM szervezet, a másik pedig az, hogy az 
elnökségében az önkormányzatnak alanyi jogon birtokolni kell 1 szavazati jogot, ezzel az 
önkormányzat nem tudja elvinni a döntést, megmarad alulról jövı kezdeményezésként. Az 
önkormányzatnak támogatnia kell a TDM szervezetet, ami pénzügyileg úgy néz ki, hogy a 
befolyt és állami pénzzel megemelt idegenforgalmi adó 20 %-át át kell adni a TDM 
szervezetnek, ez minimum 4.000.000,- Ft. Gyomaendrıdön ez így mőködik, ott ezt az 
összeget megkapták, ebbıl a Turinform Irodát is nekik kell mőködtetni, de ez összefügg a 
TDM-mel. Dévaványa és Mezıberény esetében figyelembe vették azt, hogy vendégéjszakák 
terén nagyon gyengén állnak. Elmondja, hogy nem tudja, hogy itt van e fizetendı 
idegenforgalmi adó a vendégéjszakák után, Mezıberényben ebbıl évi 300.000,- Ft folyik be. 
Figyelembe véve azt, hogy le van maradva a turizmus ezen a téren, ezért azt az ajánlatot 
teszik meg a képviselı-testületnek, hogy 1.500.000,- Ft-ot kérnek azért, ha az egyesületet is 
beveszik a TDM szervezetbe és együtt dolgozzanak azért, hogy a turizmus fellendüljön ezen a 
területen is. Ezt úgy módosították, hogy elsı körben 500.000,- Ft-ot kérnek a belépésért és a 
fennmaradó 1.000.000,- Ft-ot pedig majd december 31-én kérik megfizetni azzal a kitétellel, 
amennyiben az önkormányzat fenn kívánja tartani tagságát a jövı évben is, akkor kell csak 
megfizetni az 1.000.000,- Ft-ot, egyébként kiszállhat úgy, hogy ne fizesse be a 1.5000.000,- 
Ft-tot, csak az 500.000,- Ft-os összeget. Ezt azért merik vállalni, mert úgy gondolják, és azt 
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látják, hogy a következı 3 hónapban olyan jelentıs fejlıdésen fog átesni Dévaványa, 
Gyomaendrıd és Mezıberény is, hogy nem fogják megtenni azt, hogy kimaradjanak ebbıl. 
Ugyanis ha kimaradnak ebbıl, az hátrányosan érinti a városokat. Elmondja, hogy a 
40.000.000,- Ft-os pályázati pénzbıl Gyomaendrıd városra költöttek 34-35.000.000,- Ft-ot, 
valamint a marketingre fordított összeget. Tehát majdnem az egészet a város nyeri meg, úgy 
hogy ezt a TDM szervezet csinálta meg, a 15 %-os önrészt is a TDM szervezet biztosította a 
pályázathoz. Azt gondolja, hogy ebben az évben is lesz pályázat, és ebbıl Dévaványa sem 
szeretne kimaradni, hisz a folyószámlára 5-10 millió forint kerülne, majd ez a pénz ismét 
bekerül a körforgásba, ami a várost gazdagítja. Ennyit kívánt mondani a pénzügyi rézérıl, úgy 
gondolja, hogy ez egy jó ajánlat. Szeretné, ha a képviselı-testület tagjai most tennék fel 
azokat a kérdéseket, amelyeket nem értenek, szívesen megválaszolja ıket.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Pájer Sándornak a tájékoztatót.  
Az alpolgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a GYÜSZ-TE kereste fel az önkormányzatot, ezért feltételezi azt, 
hogy elıtte tájékozódtak arról, hogy itt Dévaványán milyen rendezvények szoktak 
megrendezésre kerülni. Elmondja, hogy konkrét elképzelést szeretne errıl hallani, hogyan 
képzelik ezt ık el. 
Pájer Sándor a GYÜSZ-TE elnöke – elmondja, ha az önkormányzat a turizmusba befektet 
egy forintot, akkor arra várni kell 3 évet, hogy az pénzzé forduljon. Ez minden vállalkozásban 
így van, nem csak a turizmusban, hogy ha betesz bármilyen pénzt, az nem fog azonnal 
megfordulni. Elmondja, hogy ık ezzel adnak egyrészt szakmai hátteret, amivel a turizmust 
meg lehet indítani egy városban, mert például itt is meg lehet indítani, Gyomaendrıdön pedig 
már a megháromszorozásáról van szó, ott ez az elvárás és ezt szeretnék 2 év alatt teljesíteni, 
ami szerinte menni is fog. Elsısorban szakmai dolgot tennének ık ebbe, hisz nekik van egy 
TDM menedzsmentjük, akinek az a dolga, hogy helyzetbe hozza a városokat. Olyan helyzetet 
kell képeznie, amivel ez elindulhat. Elmondja, hogy jelenleg az a helyzet, ez nincs meg, mert 
itt nincs turizmus, ezt mindenki jól tudja. Másrészt nincs olyan a városban, amivel a 
képviselı-testület nem tud a turizmusban lépéseket tenni, hiszen senki sem képzett turisztikai 
szakember. Ez így van Gyomaendrıdön is, és akik a GYÜSZ-TE tagjai is, akik ezzel 
foglalkoznak, ık sem igazán értenek ehhez. El lehet mondani, hogy rájöttek arra, hogy az, 
amirıl eddig beszéltek, az nem a turizmus. Tehát a szakember az egészen más dologról beszél 
és más módszerben halad. Elmondja, hogy abban az esetben, ha nem változtatnak a 
módszeren, akkor nem jutnak sehova, erre rá kellett jönni, hogy csökkenek a vendégéjszakák, 
akkor csökken minden, például Gyomaendrıdön is, tehát az elmúlt 3 évben lefelé ment 
minden, a tavalyi évben kezdett stagnálni. A fürdı helyzete folyamatosan lefelé megy, már 
lassan nem is tud lejjebb menni, ezen kellene változtatni.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a tisztánlátás érdekében kérdése, ha Dévaványa belépne a GYÜSZ-TE-be, akkor 
egyszerre kellene-e kifizetni a 4.000.000 forintos összeget? 
Pájer Sándor a GYÜSZ-TE elnöke – a képviselı kérdésre elmondja, hogy ezt nem egy 
összegben kell kifizetni. Elmondta már, hogy mi az alaphelyzet a TDM szervezet esetén, de 
mivel Dévaványa nem képvisel olyan turisztikai értéket, nem rendelkezik olyan elıélettel, 
hogy ezt a 4.000.000,- Ft-ot meg tudja fizetni, mivel nincs is igazán jelentıs vendégéjszaka 
száma, ezért ık ezt az összeget 1.500.000,- Ft-ban határozták meg egy megállapodás alapján. 
Szerették volna, ha Köröstarcsa is belép tagként a GYÜSZ-TE-be, de nem kíván részt venni, 
így szerettek volna egy Körösi-térséget alakítani, mivel ezt jól tudnák reklámozni, hiszen sok 
víz van erre. Köröstarcsa nem vesz részt ebben, nincs semmilyen alulról jövı 
kezdeményezése, tehát a szolgáltatók nem nagyon akarnak ebben részt venni és ezért a 2 
város marad, Dévaványa és Mezıberény. İk ezt a 4.000.000,- Ft-ot a 3 városból szerették 



 27 

volna begyőjteni 1.500.000-, 1.500.000,- és 1.000.000,- Ft arányban. Ezért van a 1.500.000,- 
Ft-os összeg, de ık ebbıl is csak 500.000,- Ft-ot kérnek most, és utána döntse el az 
önkormányzat, hogy akarja-e ezt tovább folytatni vagy sem. Abban az esetben, ha nem, akkor 
a fennmaradó 1.000.000,- Ft-ot nem kell megfizetni. Úgy gondolja, hogy az elért eredmények 
láttán nem lesz kérdés, hogy tovább akarja-e folytatni Dévaványa, ez esetben megfizeti a 
fennmaradó összeget.  
Ennyit kívánt elmondani. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – megköszöni a tájékoztatót és felteszi a kérdést, hogy Dévaványáról hány 
vállalkozó jöhet számításba?  
Pájer Sándor a GYÜSZ-TE elnöke – elmondja, hogy a győléseken 10-12 vállalkozó jelent 
meg, akik ebben részt szeretnének venni. Eddig négy alkalommal egyeztettek ez ügyben. 
A testület döntése szükséges, hiszen abban az esetben, ha a testület nem egyezik bele, akkor 
ennek elvileg nincs létjogosultsága.  
Elmondja, hogy az egyesület arra gondolt még, hogy Dévaványának van fürdıje, vannak 
faházai, amiket meg lehetne tölteni és ez lesz egy nagy kérdés, hogy hogyan töltik meg, 
hiszen a meglévı szálláshelyek a környéken 25-30 %-os kihasználtsággal mőködnek, mégsem 
tudnak rendesen felemelkedni. Egy új város bejáratása nehéz dolog, ezért ehhez valami 
különleges dolog kell, amivel ez beindítható. Erre mondják ık, hogy ez a megoldás, mert ez 
egy bejáratott dolog, már nem most kezdték, hiszen TDM-ek Magyarországon már 
bizonyítottak, ez az út járható.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy 2007. óta vannak TDM szervezetek 
Magyarországon, a GDP 8,5 %-át teszi ki a mőködésük és 400 új munkahely alakult általuk. 
Pájer Sándor a GYÜSZ-TE elnöke – elmondja, hogy a 2007-es év annyiban igaz, hogy 
valóban akkor indult ez a folyamat. Az elsı ilyen TDM szervezet Gyenesdiáson alakult, ez a 
TDM szervezetek etalonja, 2000 után kezdıdött el igazából kiteljesedni.   
Novák Imre alpolgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándornak. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy egyetlen egy problémát lát, hogy ezen a rossz összekötı úton nem 
fognak jönni vendégek.   
Pájer Sándor a GYÜSZ-TE elnöke – elmondja, ha valaki el akarna jutni Zalaszentgrótra, 
akkor, az biztos nem nézi meg, hogy milyen út vezet oda. Véleménye szerint, aki 
Dévaványára szeretne jönni, az sem nézi meg az út állapotát, hiszen aki eljön ide a Balaton 
környékérıl, vagy Somogyból, az nem tudja, hogy Dévaványára jövet van egy nagyjából 5 
km-es szakasz, ami igen lassan járható, ezt majd megtapasztalja. Megjegyzi, hogy  az 
országot járva sok helyen ilyenek az utak állapota. 
Novák Imre alpolgármester – megadja a szót Kiss Károly képviselınek. 
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy szeretné megköszönni a részletes beszámolót Pájer 
Sándornak. Úgy gondolja, hogy a térség felemelkedéséért jött ide, viszont az önkormányzat 
tényleg abban gondolkodott, amikor a faházak megépítése mellett döntött. A beruházás 
majdnem három év alatt készült el. Céljuk, hogy minél több vendég érkezzen. Megjegyzi, 
hogy nem kevés pénzt fordítottak marketingre, hiszen angolul, németül megjelentek 
kiadványaik, melyben szerepel Dávaványa nevezetességei. A strandra nagyon sok pénzt 
költöttek, most is kb. 6.000.000,- Ft-ot fordítanak a termálmedence rendbetételére. Ezzel azt 
akarja mondani, hogy próbálnak elrugaszkodni errıl a helyrıl, viszont az meglepte, hogy 
évközben jött az ajánlat. Igaz, hogy most van jó idı, de ezt szerinte januárban kellett volna 
megbeszélni a költségvetés összeállításakor, hiszen az önkormányzatnak minden pénzre 
szüksége van a várható fejlesztések miatt is. İ is azt gondolja, hogy Dévaványa turisztikája 
lépjen ki ebbıl a körbıl. A pénzügyi bizottsági ülésen nagy vitát váltott ki ez a téma. A 
képviselı javaslata a képviselı-testületnek, hogy csatlakozzanak a GYÜSZ-TE-hez, az 
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500.000,- Ft-ot szánják rá, év végére már lesz tapasztalatuk a változásokról, és akkor 
dönthetnek, hogy továbbra is együtt kívánnak mőködni, vagy sem. 
Elmondja, hogy a strandon remekül megépült a szálláshely, a medencék fel lettek újítva, 
ráadásul ott van mellette az új, mőfüves labdarúgó pálya is, amivel ide lehet csalogatni a 
vendégeket. Van a strandnak egy beléptetı rendszere, ahol mosásra, fızésre is van lehetıség.  
Úgy gondolja, hogy amennyiben nagyobb létszám szeretne étkezni, akkor ezt a vállalkozó 
megoldja. Tapasztalata szerint a rendezvények egyre kisebbek, gondol itt a gyomai Sajt- és 
Túrófesztiválra. Említést tesz arról, hogy Dévaványán megrendezésre került a Kurucz-portya, 
ahol elıször 3-400 vendég volt, majd egyre többen vettek részt a rendezvényen, szinte el sem 
fértek az adott területen. Ezzel is lehet csalogatni a vendégeket. A mővelıdési házzal is adott 
a lehetıség a rendezvények lebonyolítására. Vannak a városnak sátrai, amivel 3-400 ember 
számára helyet tudnak adni, le tudják ültetni. Az 500.000,- Ft-ot az elmondottak miatt 
javasolja elfogadásra, ezek után pedig majd látják, hogy milyen tapasztalatokkal bírnak.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni a képviselınek az elmondottakat.  
Pájer Sándor a GYÜSZ-TE elnöke – elhangzott, hogy nem kévés pénzt fordítottak a strand 
fejlesztésére. Kérdése, hogy ez a bevételen érezhetı ennek a hozadéka? 
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy van reklámoldaluk is, ahová minden lényeges 
információ fel van téve, tehát készültek erre a dologra, nem kis pénzt szántak rá. Mivel az ısz 
folyamán készültek el a faházak, így ez az év a kezdı év, most próbálnak még elrugaszkodni 
errıl a helyrıl. 
Pájer Sándor a GYÜSZ-TE elnöke – elmondja, szó esett a Sajtfesztiválról, ennek kapcsán 
szeretettel meghív mindenkit a rendezvényre. Elmondja, hogy tavaly volt az elsı év, amikor 
ık rendezték meg ezt az eseményt kényszerbıl, mert a TDM rendszerbe csak akkor léphettek 
be, ha minimum 10.000.000,- Ft-os a költségvetésük, az alatt nem lehet belépni. Emiatt kellett 
vállalniuk a rendezvény lebonyolítását.  
A Sajtfesztivállal kapcsolatban úgy gondolja, hogy a mostani kiállítói szempontból az eddigi 
14 rendezvénybıl ez lesz a leggazdagabb, ugyanis jelenleg 27 sajtos van, ez tavaly 12 volt. 
Borosból tavaly 2 volt, idén már 7, vagy 8 van a pálinkás nem változott. 
Novák Imre alpolgármester – úgy gondolja, hogy ezzel a témát kimerítették. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki a témával kapcsolatban hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a 
Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesültet TDM szervezethez 5500 
Gyomaendrıd Bocskai István u. 58/1 sz., továbbá az 500.000,- Ft belépési tagdíjat az 
Egyesületbe történı belépéskor megfizet. A tagság további fenntartásának szándékáról a 
2013. december 31-ig dönt. Amennyiben az Önkormányzat Egyesületi tagságát továbbra is 
fenntartja akkor 1.000.000,- Ft tagdíjat 2013. december 31-ig megfizeti. 
Továbbá úgy dönt, hogy a GYÜS-TE taggyőlésein és elnökségi ülésein Novák Imre 
alpolgármester képviseli Dévaványa Város Önkormányzatát.  
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerint járjon el.”, 
kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:   
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Határozat: 
172/2013. (IV.25.) Kt hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni 
kíván a Gyomaendrıdi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesültet TDM 
szervezethez - 5500 Gyomaendrıd Bocskai István u. 58/1 sz. -, továbbá az 500.000,- 
Ft belépési tagdíjat az Egyesületbe történı belépéskor megfizet.  
A tagság további fenntartásának szándékáról a 2013. december 31-ig dönt. 
Amennyiben az Önkormányzat Egyesületi tagságát továbbra is fenntartja akkor 
1.000.000,- Ft tagdíjat 2013. december 31-ig megfizeti.  

 
Továbbá úgy dönt, hogy a GYÜSZ-TE taggyőlésein és elnökségi ülésein Novák 
Imre alpolgármester képviseli Dévaványa Város Önkormányzatát.  
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.   
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Pájer Sándor a GYÜSZ-TE elnöke – megköszöni a képviselı-testületnek a megelılegezett 
bizalmat, további jó munkavégzést kíván.  
 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés az Európai Mobilitás 
Hét Kartájához való csatlakozás és 2013. szeptember 20-án Autómentes Nap szervezésével 
kapcsolatos.  
Elmondja, hogy az Európai Unió Környezetvédelmi Biztosa és a nemzetközi szakmai 
szövetségek támogatásával 2013-ben XII. alkalommal rendezik meg a fenntartható és 
környezetbarát városi közlekedést népszerősítı programsorozatot az Európai Mobilitási Hetet 
szeptember 16. és 22. között. Az eseménysorozat magyarországi programjait a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fogja össze. Az idei évben az Európai Mobilitási Hét jelmondata: 
„Tiszta levegı – Mozdulj érte!” 
Az elmúlt évben 38 országból 2158, köztük 112 magyar települési önkormányzat 
polgármestere írta alá a Mobilitás Hét Kartáját, ezzel vállalva programok szervezését, a 
szeptember 22-i Autómentes Nap megrendezését. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a programsorozat második évtizedét az elsınél is 
sikeresebbé kívánja tenni, és ebben számít a Dévaványa Város Önkormányzatának tevékeny 
közremőködésére is. Amennyiben a Képviselı-testület támogatja a kezdeményezést, 
Dévaványa is csatlakozik Európai Mobilitási Hét programsorozathoz egy Európai Autómentes 
nap megszervezésével, kijelölve egy ideiglenesen lezárt területet, ahol egész nap folyamán 
programok szervezésével hívná fel a figyelmet a közlekedés, a mozgás és az egészség 
összefüggéseire. A csatlakozáshoz a képviselı-testület támogatása szükséges, ezt követıen a 
polgármesternek kell aláírnia a vállalásokat tartalmazó Mobilitási Hét és Autómentes Nap 
Kartát.  
2013-ban az Autómentes Nap szeptember 20-án pénteken kerülne megrendezésre. 
A legsikeresebb rendezvények házigazdáinak kiemelkedı áldozatvállalását, a befektetett 
energiát és munkát a tárca a tervek szerint idén is oklevéllel, szervezıi díjakkal és 
tárgyjutalmakkal (kerékpárral) ismeri majd el.  
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Dévaványa 2010-ben csatlakozott elıször a Kartához. Eddig minden évben, így tavaly is a 
legjobb szervezıi díjjal ismerték el a Dévaványán megvalósított Európai Autómentes Napot. 
Az alpolgármester megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy csatlakozzanak az Európai Mobilitási 
Hét kampányhoz. 
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a javaslat ismertetését.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a kampányhoz történı csatlakozást.   
Novák Imre alpolgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki a témával kapcsolatban hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, mely szerint csatlakozzanak az Európai Mobilitási Hét 
kampányhoz kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
173/2013. (IV.25.) Kt hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 
2013. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülı Európai Mobilitási Hét 
kampányhoz és 2013. szeptember 20-án Európai Autómentes Napot szervez. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a részvételi szándékot tartalmazó Európai Mobilitási Hét és Európai 
Autómentes Nap – „Autó nélkül a városban!” Kartát aláírja és továbbítsa a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Gépjármő-közlekedési és Vasúti Szabályozási Fıosztály- 
Környezetvédelmi Osztály részére (1440 Budapest, Postafiók 1.), továbbá felkéri a 
rendezvény megszerzésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
Határidı: 2013. június 30. - a Karta megküldésére - 

2013. szeptember 20. – Európai Autómentes Nap rendezvény 
megszervezésére –  

 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a Virágos Magyarországért Szervezı 
Bizottsága meghirdette a 2013. évi Virágos Magyarországért versenyt, amelynek célja a 
kulturált és vonzó országkép kialakítása, fenntartható fejlıdés szempontjainak következetes 
alkalmazása, a településen élık összefogásának ösztönzése, az életminıség javítása, a 
környezettudatos gondolkodás és szemlélet erısítése, a természeti és építészeti örökség 
megırzése és gyarapítása.  
A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. 
Elmondja, hogy a korábbi években is részt vettek a versenyben.  
A jelentkezési határidı: 2013. május 15. 
Az alpolgármester megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a versenyben vegyenek részt. 
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Novák Imre alpolgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a javaslat ismertetését.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja a versenyben való részvételt.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki a témával kapcsolatban hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, mely szerint a „Virágos Magyarországért 2013” 
versenyen vegyenek részt kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
174/2013. (IV.25.) Kt hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a 
„Virágos Magyarországért 2013” versenyen.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza a Polgármestert, 
hogy a regisztrációról gondoskodjon. 
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
Határidı: 2013. május 15.  

 
 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a következı elıterjesztés az ALFÖLDVÍZ Zrt-
vel történı Megállapodás aláírásáról döntéshozatal. 
Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonában lévı vízbázis vízbázisvédelmi 
feladatait az Alföldvíz Zrt. végzi. Ezen munkálatok már korábban elkezdıdtek a feladat 
finanszírozására 2011.11.10-én támogatási szerzıdést kötött a Szolgáltató  az NFÜ-vel. A 
támogatási szerzıdésben foglaltak betartása mindannyiunk érdeke, hiszen a feladat 
elvégzésére hatósági határozat kötelezi az önkormányzatot és a projekt 100 %-os vissza nem 
térítendı támogatásból valósulhat meg. 
A beruházás menetét a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (1) 
bekezdésében rendelkezett „átháramlás” megszakította. A folyamatban lévı beruházás 
folytatásának érdekében a Közremőködı Szervezet egyetértésével intézkedéseket kell tenni az 
Alföldvíz Zrt.-nek oly módon, hogy az elıterjesztéshez csatolt MEGÁLLAPODÁST alá kell 
írni és erre felhatalmazást kell adni a polgármesternek.  Tulajdonképpen a határozati 
javaslatban ezt fogalmazták meg, ebben kell döntést hozni a Képviselı-testületnek.  
A feladat sikeres elvégzéséhez megállapodást kell kötni valamennyi érintett önkormányzatnak 
Alföldvíz Zrt.-vel.  
Fontos tudni a döntéshozatal elıtt, hogy a megállapodás semmilyen pénzügyi terhet nem ró az 
önkormányzatra. Az ingyenes átadás során felmerülı ÁFA megtérítésére – mint az a 
megállapodásban is rögzítésre került – a visszaigénylést követıen kerülhet sor.  
A megkötendı megállapodás hivatott biztosítani, hogy az eredeti elképzelések szerint a 
beruházást annak üzembe helyezését követıen – a víziközmő törvény elıírásait betartva – 
adják át a tulajdonosok részére. 
Az alpolgármester megadja a szót Dékány József részére. 
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja a megállapodás aláírását.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki a témával kapcsolatban hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a Békés Megyei Vízmővek Zrt-vel a 
megállapodás kerüljön aláírásra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
175/2013. (IV.25.) Kt hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testület úgy dönt, hogy hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint a „A Békés Megyei Vízmővek Zrt. 
üzemeltetésében lévı vízbázisok biztonságba helyezése” címő KEOP-2.2.3/B09-
2010-0004 számú projekt kedvezményezettje a folyamatban lévı beruházást 
változatlan formában, a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségek szerint 
végezze el. 
 
A beruházás megvalósítása után a Víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény  10. § alapján a létrejött vagyoni elemet az ALFÖLDVÍZ Zrt. átadja az 
önkormányzat részére az önkormányzatot megilletı hányadban. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Novák Imre alpolgármester – a következı bejelentés ismertetésére megadja a szót Feke 
László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete a 127/2013.(III.28) Kt. határozatával úgy döntött, 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. 

Az ajánlati dokumentációk az érintett vállalkozóknak 2013. március 29-én megküldésre 
kerültek. A vállalkozóknak az ajánlatok benyújtására 2013. április 11-én 10 óráig volt 
lehetıségük.  
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A beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos szakmai értékelés, döntési javaslat az elıterjesztés 
mellékletét képezi, amelyben látható, hogy a legkedvezıbb ajánlatot a FUTIZO Kft. (5700 
Gyula Mátyás Király u. 31/1.) tette, amely nettó 39.000.000,- Ft. 
Az irodavezetı röviden ennyiben kívánta ismertetni az elıterjesztésben foglaltakat.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Feke László mőszaki irodavezetınek az 
elmondottakat.  
Az alpolgármester megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja a FUTIZO Kft. nettó 39.000.000,- Ft-os 
ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki a témával kapcsolatban hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı:  
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 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” címő tárgyban 
indított közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 
döntéseket hozza: 

1. 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” címő tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
eredményeként a  Wiener Center Kft. (5630 Békés, Csabai u. 81.), a Bólem Építıipari 
Kft. (5600 Békéscsaba, İszi u. 3.) és a FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás Király u. 
31/1.) ajánlatai megfelelnek a jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban 
foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.  

2. 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” kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás 
eredményeként a FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás Király u. 31/1.) – mint 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó – 39.000.000,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti 
ki nyertesnek.  

3. 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” kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az építési szerzıdés aláírásával.” kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
176/2013. (IV.25.) Kt hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „városközpontban a 29,695-29,970 
km szelvények közötti szakaszon az északi oldalon meglévı kerékpárút nyomvonal 
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áthelyezése és ezzel egyidejőleg 27 db aszfaltos gépjármő parkoló kialakítása” címő tárgyban 
indított közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 
döntéseket hozza: 

1. 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” címő tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
eredményeként a  Wiener Center Kft. (5630 Békés, Csabai u. 81.), a Bólem Építıipari 
Kft. (5600 Békéscsaba İszi u. 3.) és a FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás Király u. 
31/1.) ajánlatai megfelelnek a jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban 
foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.  

2. 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” kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás 
eredményeként a FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás Király u. 31/1.) – mint 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó – 39.000.000,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti 
ki nyertesnek.  

3. 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” kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  
 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az építési szerzıdés aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  2013. május 7. 
 
 
Novák Imre alpolgármester – ismételten megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı 
részére, hogy ismertesse a következı belejelentést.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete a 129/2013.(III.28) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a „Dévaványa, 
Sport –Mátyás – Mikszáth utcákban történı szennyvízcsatorna hálózat bıvítés 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. 

 
Az ajánlati dokumentációk az érintett vállalkozóknak 2013. március 29-én megküldésre 
került.  
A vállalkozóknak az ajánlatok benyújtására 2013. április 11-én 10 óráig volt lehetıségük.  
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A beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos szakmai értékelés, döntési javaslat az elıterjesztés 
mellékletét képezi, amelybıl látható, hogy a legkedvezıbb ajánlatot a Bólem Építıipari Kft. 
tette, amely nettó 52.751.332,- F. 
Az irodavezetı ennyiben kívánta ismertetni az elıterjesztésben foglaltakat.   
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Feke László mőszaki irodavezetınek az 
elmondottakat.  
Az alpolgármester megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja a Bólem Kft. nettó 52.751.332,- Ft-os 
ajánlatát kihirdetni nyertesnek.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki a témával kapcsolatban hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı:  
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Dévaványa, Sport – Mátyás – 
Mikszáth utcákban történı szennyvízcsatorna hálózat bıvítés kialakítása” címő tárgyban 
indított közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 
döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Sport –Mátyás – Mikszáth utcákban történı szennyvízcsatorna hálózat bıvítés 
kialakítása” címő tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként a Wiener 
Center Kft. (5630 Békés, Csabai u. 81.), a Bólem Építıipari Kft. (5600 Békéscsaba, 
İszi u. 3.) és a FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Mátyás Király u. 31/1.) ajánlatai 
megfelelnek a jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és érvényességi feltételeknek.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Sport – Mátyás – Mikszáth utcákban történı szennyvízcsatorna hálózat bıvítés 
kialakítása” kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként a Bólem 
Építıipari Kft. (5600 Békéscsaba, İszi u. 3.) – mint legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
nyújtó – 52.751.332,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Sport – Mátyás – Mikszáth utcákban történı szennyvízcsatorna hálózat bıvítés 
kialakítása” kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az építési szerzıdés aláírásával.” kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
177/2013. (IV.25.) Kt hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Dévaványa, Sport – Mátyás – 
Mikszáth utcákban történı szennyvízcsatorna hálózat bıvítés kialakítása” címő tárgyban 
indított közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 
döntéseket hozza: 

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Sport –Mátyás – Mikszáth utcákban történı szennyvízcsatorna hálózat bıvítés 
kialakítása” címő tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként a Wiener 
Center Kft. (5630 Békés Csabai u. 81.), a Bólem Építıipari Kft. (5600 Békéscsaba 
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İszi u. 3.) és a FUTIZO Kft. (5700 Gyula Mátyás Király u. 31/1.) ajánlatai 
megfelelnek a jogszabályban, a felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és érvényességi feltételeknek.  

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Sport – Mátyás – Mikszáth utcákban történı szennyvízcsatorna hálózat bıvítés 
kialakítása” kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként a Bólem 
Építıipari Kft. (5600 Békéscsaba, İszi u. 3.) – mint legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
nyújtó – 52.751.332,- Ft nettó áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa, 
Sport –Mátyás – Mikszáth utcákban történı szennyvízcsatorna hálózat bıvítés 
kialakítása” kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az építési szerzıdés aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
  Feke László mőszaki irodavezetı 
  Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  2013. május 7. 
 
 

 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés óvodapedagógusi 
létszám meghatározásával kapcsolatos. 
Az alpolgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a február havi képviselı-testületi 
ülésen már volt szó az óvodapedagógusi létszámról, döntés akkor nem született, mivel még 
nem történt meg az óvodai beíratás, így a gyermek létszám sem volt ismert.  
A fınapirendek tárgyalása során döntött a képviselı-testület az indítható csoportok számáról, 
amely Dévaványán 9 csoportot jelent, Ecsegfalván pedig 1 csoportot.  
Tehát az intézményben 10 csoport indul 228 létszámmal.  
Az irodavezetı elmondja, hogy az Nkt. szeptember 1-jével hatályba lépı rendelkezései többek 
között meghatározzák a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetık kötelezı 
létszámát, a nevelı- és oktatómunkát közvetlenül segítı alkalmazottak finanszírozott 
létszámát, a csoportszámokat, az intézményegység-vezetı és helyettese foglalkozásainak 
számát és a gyermekek finanszírozott heti foglalkoztatási idıkeretét.  
Az elmondottak alapján az intézményegység-vezetı mellett szükséges egy helyettes, mivel a 
gyermekek száma 201-500 között van.  
A közvetlenül segítı alkalmazottak tekintetében a törvény 1 óvodatitkárt - intézményenként 
ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 fıt -, csoportonként 1 dajkát azaz intézményünket 
tekintve 10 dajkával kell számolni., 1 gondozónıt és takarítónıt - telephelyenként ahol 
legalább 3 óvodai csoport mőködik -, azaz 2 fı, 1 pedagógiai asszisztenst - 3 óvodai 
csoportonként -, azaz 3 fı és 0,5 óvodapszichológust - 1-500 gyermek között - ír elı. 
A csoportlétszám kialakításnál elıírja a minimum 13, maximum 25 és átlag 20 létszámot. 
A vezetık tekintetében a heti kötelezı foglalkozások számát 22 órában határozza meg. 
A finanszírozott heti idıkeretet 61 órában határozza meg. 
Elmondja, hogy csoportonként 2 óvónı szükséges.  
A jogszabály értelmében 20 óvónı és 10 dajka alkalmazása szükséges.  
Az intézményben jelenleg az óvodapedagógusi létszám 16 fı, még 2 fı alkalmazását kéri az 
óvodavezetı. 
Jelenleg az óvodapedagógusi létszám 16 fı, Dévaványán 14 fı, Ecsegfalván pedig 2 fı.  
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Dévaványán 9 fı, Ecsegfalván pedig 2 fı dajka kerül foglalkoztatásra.  
A gazdálkodási iroda segítségével az elıterjesztésben bemutatta az óvoda kiadását és 
bevételét.  
Az óvoda összes kiadása 108.407.000,- Ft, a bevétele pedig 105.044.000,- Ft. 
Az elmondottakból látható, hogy a 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata alapján az 
óvoda fenntartását az önkormányzatnak 3.363.000,- Ft-tal kell kiegészíteni.  
A jogszabályi elıírásoknak megfelelve 4 fı óvodapedagógust és 3 fı pedagógiai asszisztenst 
kellene még foglalkoztatni, valamint 0,5 fı óvodapszichológust megbízni a feladat ellátásával. 
Kiszámolásra került 1 fı (F9 kategóriájú) óvodapedagógus bér- és járuléka 1 hónapra 
levetítve: bér 159.500,-, járulék 43.065,- azaz összesen 202.565,- Ft. Tehát amennyiben 
szeptember 1-jétıl 4 fı pedagógus alkalmazása megtörténik akkor várhatóan a 2013. évi 
költségvetésben 2.430.780,- Ft-tal nı az óvoda kiadása, amit az általános tartalék terhére kell 
biztosítani. Valamint a 2 fı takarítónı, 1 fı óvodatitkár bér- és járuléka az ÁMK 
költségvetésén belül nem jelent többletkiadást, bár az óvodai feladatellátás költségvetésének 
elıirányzatát megnöveli. A pedagógiai asszisztensre és az óvodapszichológusra vonatkozóan 
nincs adatunk. 
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat.  
Megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy az eredeti költségvetést 
valóban ki kell egészíteni 3,3 millió forinttal. Elmondja, hogy eddig nem volt még, hogy az 
oktatási ágazat nullás legyen, a bevétel nem finanszírozta a kiadásokat. Ha megvárják az 
igénylést, június 1-én van lehetıség a megnövekedett létszám miatt elıirányzat módosításra, 
de akkor sem lesz elegendı a pénz.  
A testületnek azt kell eldönteni, hogy a jogszabályban foglaltaknak eleget tesz a szakmai 
területén, vagy nem. Elmondja, ha megkapják a létszámot, az óvoda nem fog önellátó lenni, 
nem lesz akkora bevétele a központi költségvetésbıl. Megjegyzi, hogy a korábbi években 
közel 50 %-ot kellett mellé tenni, hogy az óvoda kiadása finanszírozott legyen.  
Szól a szociális ágazatban az idısek ellátásáról.  
Nincs annyi központi bevétel, saját bevétel, hogy a feladat finanszírozott legyen.  
Elmondja még, hogy a két fıre vonatkozó létszám igénylést június 1-én el fogják küldeni.  
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Szőcsné Horváth Margit irodavezetınek az 
elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság megtárgyalta ülésén az elıterjesztést. Javasolják a plusz 2 fı 
óvodapedagógus alkalmazását.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság részletesen megtárgyalta az elıterjesztést. Szakmailag 
indokoltnak tartják a plusz 2 fı óvodapedagógus alkalmazását.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki a témával kapcsolatban hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslatokkal, mely szerint az Általános Mővelıdési Központ 
óvodapedagógusainak létszámát 18 fıben határozzák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
178/2013. (IV.25.) Kt hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Általános Mővelıdési 
Központ óvodapedagógusainak létszámát 18 fıben határozza meg, melybıl 
engedélyezi 2 fı határozott idejő – 2013.09.01-tıl, 2014.08.31-ig – szerzıdéssel 
történı alkalmazását. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerint 
járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Baloghné Berényi Erzsébet Általános Mővelıdési Központ 
igazgatója 
Diósné Ambrus Erzsébet Óvoda és Bölcsıde Intézményegység 
intézményegység-vezetıje 

Határidı:  értelem szerint 
 

 
Kiss Károly képviselı távozott az ülésterembıl, így a testület létszám 5 fı.  
 
Novák Imre alpolgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
ismertesse a következı bejelentést, amely pályázat benyújtásával kapcsolatos.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy pályázat benyújtására van lehetıség az 
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 
részletes feltételeirıl szóló 8/2013.(III.29.) belügyminiszteri rendelet kiírására. Az 
önkormányzat által benyújtani kívánt pályázat a 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 
2012. évi CCIV. törvény 3. melléklet 10. pont aa) alpontja szerinti – Kötelezı önkormányzati 
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása - fejlesztési célra irányulna. 
A pályázat keretében igényelhetı támogatás összege maximum 30 millió Ft.  
A pályázatban igényelhetı támogatás formája vissza nem térítendı támogatás.  
A támogatás mértéke mivel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékérıl szóló 240/2006.(XI.30.) Korm. rendelet mellékletében nem szerepel 
Dévaványa, így a beruházás összköltségének 80 %-a.  
Figyelembe véve a támogatás maximális összegét illetve a támogatás intenzitását a beruházás 
összköltsége 37.500.000,- Ft-ot tehet ki.  
A pályázat keretében a Dévaványa Eötvös u. 2., Hajós u. 24. és a Könyves K. u. 13. szám 
alatti óvoda épületek fejlesztését kívánják megvalósítani, ezen belül az óvodai vizesblokkok 
és tálalókonyhák felújítását és a napkollektoros használati melegvíz elıállítással a főtési 
rendszer hıleadó oldali korszerősítését. Elmondja még, hogy az Eötvös úti óvoda 
tetıhéjazatát is szeretnék megjavítani, ha költségvetésbe bele fér.   
A projekt várható összköltsége 37.500.000,- Ft, melyhez a szükséges önerı 7.500.000,- Ft.  
A pályázat benyújtási határideje: 2013. május 2. 
A benyújtott pályázatokról 2013. július1-ig döntenek.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság a pályázat benyújtásával egyetért.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
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Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a pályázat benyújtása mellett dönt a következı 
határozattal: 
 

Határozat: 
179/2013. (IV.25.) Kt hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 8/2013.(III.29.) belügyminiszteri 
rendelet kiírására. 
 
A pályázat keretében a Dévaványa Eötvös u. 2., Hajós u. 25. és a Könyves K. u. 13. 
szám alatti óvoda fejlesztését kívánja megvalósítani, mely az óvodai vizesblokk és 
tálalókonyhák felújítására, napkollektoros használati melegvíz elıállítással főtési 
rendszer hıleadó oldali korszerősítésére irányulna.   

 
A beruházás összköltsége bruttó 37.500.000,- Ft, az ehhez szükséges önerıt, azaz a 
7.500.000,- Ft-ot a Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
fejlesztési céltartalék elıirányzat terhére biztosítja. 

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  2013. május 2.  

 
 
Kiss Károly képviselı visszaérkezett az ülésterembe, dr. Ágoston Sándor pedig távozott 
az ülésrıl, így a testület létszáma 5 fı.  
 
 
Novák Imre alpolgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
ismertesse a következı bejelentést.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a saját 
tulajdonában lévı - Dévaványa, Kisújszállási u. 01634/12 hrsz-ú ingatlanon - 463,39 m2 
hasznos alapterülető üzemcsarnokot mőszakilag szakaszolható egységenként vagy egész 
épületként kívánja bérbeadni ipari tevékenység céljából. 
A bérbeadás érdekében a meghirdetésrıl, a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó 
szabályokról szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletnek megfelelıen kell gondoskodni, 
melynek megfelelıen a pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció összeállításra került.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Feke Lászlónak az elmondottakat.  
Megadja a szót Dékány József részére. 
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság a pályázati kiírásban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra 
javasolja a testület felé.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a pályázati kiírásban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
180/2013. (IV.25.) Kt hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévı Dévaványa Kisújszállási u. 01634/12 hrsz-ú ingatlanon - 463,39 m2 
hasznos alapterülető üzemcsarnokot mőszakilag szakaszolható egységenként vagy egész 
épületként kívánja bérbeadni ipari tevékenység céljából. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért pályázati felhívás 
megjelentetésével az alábbiak szerint:  

 
Részletes pályázati kiírás 

 
Pályázatot kiíró szerv megnevezése  
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete  
5510 Dévaványa, Hısök tere 1.  
 
Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlan ellenérték fejében 
történı hasznosítása egyfordulós pályázati úton  
 
Pályázat tárgya: a Dévaványa, Kisújszállás u. 01634/12 hrsz-ú ingatlanon 463,39 m2 hasznos 
alapterülető üzemcsarnok mőszakilag szakaszolható egységenként vagy egész épület 
bérbeadása ipari termelı tevékenység céljából.  
 
Ajánlat benyújtásának határideje:  2013. május 20. 10 óra 

Helye:  Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
13. számú irodája 

                                          Módja:  Személyesen vagy postai úton 
 
Az ajánlati kötöttség idıtartama:  
 
Az ajánlati kötöttség lejáratának idıpontja az ajánlattételi határidı lejártakor kezdıdik és az 
eredményhirdetéstıl számított 60 napig tart.  
 
Pályázati biztosíték:  
Az ajánlatkérı pályázati biztosítékot nem kér.  
 
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhetı:  
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Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13. számú irodájában Feke László mőszaki 
irodavezetıtıl illetve a 06/66/483-100/111-es mellék telefonszámon. 
 
Részletes pályázati kiírás átvehetı 8.000 Ft + Áfa-s áron, dokumentáció formájában a 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  13. számú irodájában 2013. május 03-tól.  A 
dokumentáció ellenértékének kézpénzben történı befizetése a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal pénztárába ügyfélfogadási idıben (Hétfı de. 8.00 – 11.30 du. 12.30 – 
16.30, Kedd de. 8.00 -11.30., péntek  de. 8.00 – 11.30. du. 12.30 – 14.00) lehetséges, banki 
átutalás esetén az ajánlatkérı K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402142-49564855-56551002 
számú számlára történı átutalással. A dokumentációi megvásárlása az eljárásban való 
részvétel feltétele.  
 
Az ellenérték fejében bérbeadni kívánt ingatlan adatai:  
ingatlan hrsz-a Üzemcsarnok nagysága m2 induló bérbeadási ára 
01634/12 463,39 (kerítéssel körbezárt 

telek nagysága 2.018 m2) 
250,- Ft/m2/hó + Áfa 

(épületre vetítve)  
 
Részletes eljárási rend 
 
Bírálati szempontok: 
Összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint 
Szempont     Súlyszám 
1, Ajánlati ár: nettó ezer Ft   80 
2, Kaució mértéke: nettó ezer Ft 20 
 

• Az ajánlatok felbontásának a helye és idıpontja:  
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 8. sz. irodája 
2013. május 20. 10 óra 
 

• Az eredményhirdetés helye és tervezett idıpontja:  
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 8. sz. irodája 
2013. május 31. 10 óra 
 

• A pályázati ajánlatok közül legmagasabb összeget kínáló ajánlat a nyertes ajánlattevı. 
Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerzıdéstıl úgy az ajánlatkérı a második 
legmagasabb összegő ajánlattevıt hirdeti ki nyertesnek.  
 

• A pályázatok felbontásánál az ajánlattevık vagy meghatalmazottjuk, illetve az 
ajánlatkérı nevében eljáró személyek lehetnek jelen. 
 

•  A pályázatok elbírálására jogosult a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati 
Vagyonkezelı Bizottság javaslatára a Képviselı-testület.  

 
Alternatív ajánlattételre lehetıség nincs.  
 
Az ajánlattevık pénzügyi, gazdasági és mőszaki alkalmassága igazolására kért adatok és 
tények:  
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:  
Az ajánlattevı a pénzügyi, gazdasági és mőszaki alkalmasságára a következı igazolásokat 
kell benyújtania.  
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• valamennyi számlavezetı pénzintézetétıl származó, 30 napnál nem régebbi, 

valamennyi számlára vonatkozó igazolás eredeti vagy cégszerően hitelesített másolata 
a következı tartalommal: számlaszám feltüntetése, mióta vezeti bankszámláját, 
sorban állás volt-e az ajánlati felhívás feladását megelızı 24 hónapban, ha igen 
milyen idıtartamban. A vizsgált idıszakban megszüntetett számlaszámokról is be kell 
csatolni a pénzintézettıl származó nyilatkozatot.  

• az utolsó három lezárt üzleti év (2009, 2010, 2011) éves beszámolók egyszerő 
hitelesített másolata. 

• 30 napnál nem régebbi adóigazolás arra vonatkozóan, hogy semmiféle köztartozása 
nincs  

 
Mőszaki alkalmasság igazolása:  

• ajánlattevı által végezni kívánt tevékenység bemutatása,  
• az ajánlattevı által foglalkoztatni kívánt szakemberek, vezetık bemutatása a 

személyek megnevezésével, képzettségük, gyakorlati idejük alátámasztásával,  
• foglalkoztatni kívánt személyek száma,  

 
Érvénytelen az ajánlat, ha:  

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

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

eljárási rendben foglaltaknak, 
• amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelmő határozza meg, vagy más ajánlatához 

valamely feltételhez köti, 
• olyan ajánlattevı nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van, 

továbbá aki szerzıdésbe foglalt vállalásait nem teljesítette.  
 
Egyéb információk:  
Az ingatlanon végezhetı minden olyan tevékenység, amely nem jár az épület, építmény 
átalakításával. A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek elkészíttetése és 
benyújtása, valamint annak teljes költsége a leendı bérlıt terheli.  
Az ingatlanon végzendı tevékenység csak jogerıs és végrehajtható hatósági engedélyek, 
valamint telepengedély köteles tevékenység esetén telephely engedélyezését követıen illetve 
mőködési engedély birtokában folytatható.  
A bérleti szerzıdést határozatlan idıre köti meg a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 
Gazdálkodási Irodája. A bérleti szerzıdés megkötésének feltétele, hogy a bérlı legalább két 
havi bérleti díjnak megfelelı összeget kaucióként elıre a hivatal bankszámlájára befizessen és 
egy éves bérleti díjnak megfelelı összeg erejéig szerzıdési biztosítékot nyújtson (terheletlen 
ingatlanra jegyzett jelzálog, értékpapír letétbehelyezés, bankgarancia vagy más a bérbeadó 
által elfogadható módon).  
A szerzıdéskötés esetén a felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerzıdést bármelyik 
szerzıdı fél – 6 hónapos felmondási idı betartásával – bármikor, indoklás nélkül jogosult 
felmondani.  
A bérbeadó jogosult arra, hogy 2013. évet követı évek havi bérleti díj összegét mindig a 
tárgyévet megelızı év december 31-ig évenként a hivatalosan megállapított inflációs rátának 
megfelelıen módosítsa. 
Az ingatlan bérbeadási ára nem tartalmazza az épület rezsiköltségét. A rezsiköltségek 
finanszírozása teljes mértékben a nyertes ajánlattevıt terheli.  
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Az ingatlanra vonatkozó számos adatokat, tervdokumentációt a mellékelt dokumentációban 
közöljük.  
Az ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét egyszeri alkalommal, a bírálati szempontok 
kivételével teljeskörően biztosítja.  
 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevınek az ajánlattételi határidıt megelızı 60. napnál 
nem korábbi keltezéső cégmásolatát, a hatályos és a megszőnt bankszámlaszámok 
ellenırzésére.  
Az ajánlatot és az ajánlatban szereplı nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik 
jogosultak az ajánlattevı illetve a nyilatkozattevı nevében kötelezettséget vállalni, illetve 
nyilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányát az ajánlathoz csatolni 
kell. Aláírási címpéldányt másolatban. (Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 
becsatolása szükséges.) 
Az ajánlatkérı a dokumentációban elıírt szerzıdést az eljárás nyertesével köti meg. 
Amennyiben az ajánlatkérı az eredményhirdetéskor a második legkedvezıbbnek minısített 
ajánlatot tevıt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerzıdést.  
Az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza a szerzıdéstervezetet, melyet az ajánlathoz 
kitöltve és minden oldalát szignózva kell becsatolni.  
 
Az ajánlatok postai úton történı elküldésébıl származó valamennyi kockázat – beleértve a 
határidın túli beérkezését is – ajánlattevıt terheli.  
 
Az ajánlatkérı 2013. május 10-én de. 9.00 órai kezdettel helyszíni szemlét hirdet meg a 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 8. sz. tárgyalójában, majd azt követıen az érintett 
helyszínen. 
Az ajánlatokat cégszerően aláírva sérülésmentes zárt, borítékban/csomagban 2 példányban (1 
eredeti és 1 másolat) kell benyújtani - megjelölve az eredeti és a másolati példányokat - az 
ajánlatkérı székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó 
határidıig. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. 
 
A borítékra a következıt kell ráírni:  
Pályázó neve, címe, valamint „Dévaványa Üzemcsarnok bérbeadása”. Tilos felbontani 
az ajánlattételi határidı lejártáig.  
 
Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani:  
A melléklet  Ajánlati adatlap /Felolvasó lap/ 
B melléklet  A pénzintézettıl származó nyilatkozat 
C melléklet  Éves beszámolók (2009, 2010, 2011) egyszerő hitelesített másolata  
D mellékelt  Köztartozás mentességre vonatkozó igazolások 
E melléklet Mőszaki alkalmasság igazolása (tevékenység bemutatása, foglalkoztatni 

kívánt szakemberek, vezetık illetve a foglalkozatni kívánt személyek 
száma) 

F melléklet   Aláírási címpéldány (jogi személy esetén)  
G melléklet  Cégkivonat illetve vállalkozói igazolvány másolata 
H melléklet   Nyilatkozat a szerzıdési biztosíték nyújtásáról 
I melléklet   Bérleti szerzıdés tervezet 
 
A részletes pályázati kiírás mellékletét képezik az alábbi dokumentációk:  

• 1. sz. melléklet:  Felolvasó lap 
• 2. sz. melléklet:  Ajánlattevıi nyilatkozat a bankszámlavezetı pénzintézetekrıl  
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• 3. sz. melléklet:  Ajánlattevıi nyilatkozat a utolsó három lezárt üzleti év        
forgalmáról 

• 4. sz. melléklet:  Ajánlattevıi nyilatkozat a szerzıdési biztosíték nyújtásáról 
• 5. sz. melléklet:  Bérleti szerzıdés tervezet 

 
Mőszaki dokumentumok:  

� Mőszaki leírás,  
� Üzemcsarnok földszinti és emeleti helyszínrajz 
� Tulajdoni lap, térképmásolat 

 
ÚTMUTATÓ 

 
Dévaványa Város Önkormányzat által 

„Dévaványa Üzemcsarnok bérbeadása” 
tárgyában lefolytatott beszerzési eljáráshoz 

 
Felhívjuk minden Ajánlattevı szíves figyelmét, hogy jelen pályázati dokumentációt 
alaposan és gondosan tanulmányozza át, és ajánlatát az abban leírtaknak megfelelıen és 
pontosan állítsa össze. Az Ajánlatkérı a részletes Útmutatóval és az ehhez csatolt 
mellékletekkel elı kívánja segíteni, hogy érvényes ajánlat kerüljön beadásra.  
 
A pályázati felhívást érintı határidık:  
 
A pályázati felhívás meghirdetésének napja:  2013. május 03.  
A helyszíni bejárás idıpontja:    2013. május 10. 9 óra 
Az ajánlatok benyújtásának ideje:    2013. május 20. 10 óra 
Az ajánlatok bontásának ideje:    2013. május 20. 10 óra 
Hiánypótlás benyújtásának ideje:    2013. május 24. 10 óra 
Eredményhirdetés tervezett idıpontja:   2013.május 31. 10 óra 
Szerzıdéskötés tervezett idıpontja:    2013. május 31. 10 óra 
A kiegészítı tájékoztatást kérı levelet a Dévaványa Város Önkormányzat (5510 Dévaványa 
Hısök tere 1. ) Feke László Úr részére kell eljuttatni legkésıbb a fenti idıpontig.  
 

Általános rész 
 
Az ajánlattevınek az ajánlata elkészítésénél minden a dokumentációban elıírt elıírást, 
feltételt be kell tartania, az ajánlatát megfelelıen kell elkészítenie.  
Az Ajánlattevı kérésére e-mail üzenetként az útmutatót és a mellékelt dokumentumokat a 
dokumentációt megvásárló Ajánlattevık részére. (e-mail cím: muszak@devavanya.hu ) 
Amennyiben az e-mailen megküldendı iratminták és a dokumentációhoz csatolt iratminták 
között eltérés tapasztalható, úgy a dokumentációban meghatározott iratminták a 
meghatározók.  

 
Az Ajánlattevınek viselni kell minden költséget, mely az ajánlat összeállításával és 
benyújtásával kapcsolatos.  

 
Az Ajánlattevınek az ajánlatát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, és 
azokon fel kell tüntetni, hogy az „Eredeti példány” vagy „Másolati példány”. Amennyiben 
bármilyen eltérés lenne közöttük, úgy az eredeti példány az irányadó.  
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Az Ajánlat eredeti példányát géppel kell kitölteni. Az Ajánlatot oldalszámmal és 
tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A másolati példányokat a kész eredeti példányról 
kell elkészíteni.  
 
Az Ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, 
ha az Ajánlattevı javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a javításokat az Ajánlattevınek külön is alá 
kell írnia.  
 
Az ajánlatok csomagolása:  
- Az ajánlatokat zárt borítékban vagy csomagban kell leadni,  
- A csomagolás az ajánlat 2 példányát tartalmazza (1 eredeti, 1 másolati)  
- A borítékon tilos bármilyen, az ajánlattevı cégére utaló jelölés.  
 
A borítékra rá kell írni:  
Pályázó neve, címe, valamint „Dévaványa Üzemcsarnok bérbeadása”. Tilos felbontani 
az ajánlattételi határidı lejártáig.  
 
Az elkésett ajánlatokat az Ajánlatkérı nem bírálja el, azt érvénytelennek nyilvánítja.  
 
Az ajánlat tartalma (az iratokat az alábbi sorrendben és megnevezésben kell összeállítani):  

� Borítólap 
� Felolvasó lap eredeti aláírással 
� Tartalomjegyzék,  
� A pénzintézettıl származó nyilatkozat 
� Éves beszámolók (2009, 2010, 2011) egyszerő hitelesített másolata  
� Köztartozás mentességre vonatkozó igazolások 
� Mőszaki alkalmasság igazolása (tevékenység bemutatása, foglalkoztatni kívánt 

szakemberek, vezetık illetve a foglalkozatni kívánt személyek száma) 
� Aláírási címpéldány (jogi személy esetén)  
� Cégkivonat illetve vállalkozói igazolvány másolata 
� Nyilatkozat a szerzıdési biztosíték nyújtásáról 
� Bérleti szerzıdés tervezet 

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

Feke László mőszaki irodavezetı    
Határidı: 2013. május 6. 

 
 

Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Földi Imre terjesztette 
a testület elé, amely tagi hozzájárulási kérelem közfoglalkoztatáshoz. 
Az alpolgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Novák Imre programirányító, szervezı – elmondja, hogy a Körös-Berettyó Vízgazdálkodási 
Társulat levélben kérelemmel fordult Dévaványa Város Önkormányzatához.  Levelében leírja, 
hogy közfoglalkoztatási keretük szőkössége miatt az általuk alkalmazott dévaványai dolgozók 
(7 fı, 2013.03.01.-tıl 2013.06.30.-ig.) szakmai ellenırzése, munkaszervezése a program 
biztonságos megvalósítása veszélybe kerülhet.  
Kéri, hogy a társulat által Dévaványán foglalkoztatottak arányában a havi ledolgozott összes 
közfoglalkoztatási munkaóra függvényében 11,- Ft/óra/fı+ÁFA erejéig 2013. március 1-tıl 
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2013. június 30-ig terjedı idıszakra vonatkozóan „egyéb támogatás” címén tagi hozzájárulást 
szíveskedjen nyújtani 64.150,- Ft bruttó értékben. 
A megkeresı levél és a megállapodás az elıterjesztés mellékletét képezik. 
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Földi Imrének az elıterjesztésben foglaltak 
ismertetését.   
Megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy biztosítsák a 64.150,- Ft tagi hozzájárulást.  
Novák Imre alpolgármester – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy a foglalkoztatás érdekében biztosítsák a 64.150,- Ft-ot kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
181/2013. (IV.25.) Kt hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2013. március 
1-tıl 2013. június 30-ig terjedı idıszakra tagi hozzájárulás címén a Körös-Berettyó 
Vízgazdálkodási Társulat (5630 Békés, Szánthó Albert utca 20.) részére a havi 
ledolgozott összes közfoglalkoztatási munkaóra függvényében 11,- Ft/óra/fı+ÁFA 
összegben, összesen 50.512,- Ft + 27 % ÁFA = 64.150,- Ft-ot az önkormányzat 
2013. évi költségvetésének általános  tartalék elıirányzat terhére biztosítja.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  értelemszerően  

 
 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés egy támogatási 
kérelem.  
Elmondja, hogy a Dévaványai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala, 5510, 
Dévaványa, Bem J. út 3. képviseletében, Béres János lelkipásztor, azzal a kéréssel fordul a 
Képviselı-testület felé, hogy szíveskedjenek anyagi támogatást nyújtani a templomtetı 
viharok által megrongált helyreállításához. A támogatás összegét a templom bal oldalán lévı 
X-nit teljes cseréjére, beázott plafon, vakolat javítására költenék. A kérelem, valamint Vári 
Attila, egyházkerületi építész, mőszaki ellenır által készített jegyzıkönyv csatolva van az 
elıterjesztéshez.  
Az elmondottak figyelembe vételével és közösségi céljaik, így a templomban rendezett 
ünnepségeink megrendezése érdekében javasolja a kérelem támogatását, úgy hogy 
1.500.000,- Ft visszafizetendı kamatmentes kölcsön támogatást biztosítson a Képviselı-
testület, a határozati javaslatban szereplı visszafizetési ütemtervvel, 5 részletben. 
Az alpolgármester megadja a szó Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly képviselı – javasolja, hogy a képviselı-testület segítse az egyházközséget azzal, 
hogy lehetıséget biztosít a felújításra a kamatmentes kölcsönnel. Megjegyzi, hogy korábban 
az orgona felújításra adott kölcsönt midig határidıben, pontosan törlesztette az egyház.  
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Novák Imre alpolgármester – megköszöni Kiss Károly képviselınek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e a témával kapcsolatban valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványai Református Egyházközség részére 1.500.000,- Ft 
visszafizetendı kamatmentes kölcsönt biztosítsanak, amelyet 5 részletben kell visszafizetni 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
182/2013. (IV.25.) Kt hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai 
Református Egyházközség részére 1.500.000,- Ft visszafizetendı kamatmentes kölcsönként 
adott támogatást nyújt a felújítási munkálatok elvégzésére a következı fizetési ütemtervvel: 
A támogatási összeg 5 egyenlı részletben, negyedévente, minden negyedév utolsó 
hónapjának 15. napján válik esedékessé. 

1. részlet: 2013. szeptember 15.  300.000,- Ft 
2. részlet: 2013. december 15.  300.000,- Ft 
3. részlet: 2014. március 15.  300.000,- Ft 
4. részlet: 2014. június 15.  300.000,- Ft 
5. részlet: 2014. szeptember 15.  300.000,- Ft 
Összesen:             1.500.000,- Ft 

 
A Képviselı-testület a visszafizetendı kamatmentes kölcsön támogatást az önkormányzat 
2013. évi költségvetésben szereplı általános tartalék elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A Dévaványai Református Egyházközség a visszafizetendı kamatmentes kölcsön támogatás 
összegével a felhasználást 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 elbírálását követı 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv és a támogatott 
adatait, valamint a visszatérítendı kamatmentes támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, valamint a település internetes honlapján. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a szúnyoggyérítési ajánlatok elbírálásával 
kapcsolatos.  
Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a Körös-völgyi Települések Regionális 
Szervezetén belül megvalósuló szúnyoggyérítési programban 2002. év óta vesz részt tagi 
minıségben. 
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A társulás szervezete 2012. november 23-án tartott közgyőlésén a többségi döntés 
figyelembevételével a településenként történı meghívásos beszerzési eljárást támogatta a 
2013. évi gyérítésekre vonatkozóan. 
A társulás a beszerzési eljárás lebonyolítására Gyomaendrıdi Közös Önkormányzati Hivatalát 
javasolta megbízni. A társulási döntést követıen az érintett tagtelepülések megbízási 
szerzıdést kötöttek az ajánlatkérési eljárás lebonyolítására.  
A Gyomaendrıdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint a beszerzés lebonyolításával megbízott 
szervezet az árajánlati felkérést a következı vállalkozásoknak küldte meg. 

VAS-SZÚNYOG Kft. 2459 Rácalmás, Szélescsapás u. 72-74. 
SZEMP Air Légiszolgáltató Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 43. mf. 5. 
RSZ-COOP Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 

11. I./10. 
HORTOBÁGY Kft. Debrecen, Hısök útja 7. 

  
Az ajánlat beadásának határidejéig 2013. április 18-ig a Bíráló Bizottság (1. melléklet) 
értékelése szerint 1 db ajánlat érkezett. 

SZEMP Air Légiszolgáltató Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 43. mf.5.  - RSZ-
COOP Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 11. 
I./10.- Konzorcium 

A bírálóbizottság javaslata alapján érvényesnek tekintett az ajánlat. 
Ajánlati ár a következı:  
 

Tárgy Ár (Ft/hektár) 
Légi Kémiai kezelés   1.300,- Ft + 27 % ÁFA = 1.651,- Ft 
Földi Kémiai kezelés  1.100,- Ft + 27 % ÁFA = 1.397,- Ft 
Földi Biológiai kezelés  2.000,- Ft + 27 % ÁFA = 2.540,- Ft 

 
Elmondja, hogy az elızı évi szúnyoggyérítést is a Szemp-Air Kft.- RSZ-Coop Konzorcium 
végezte, a szerzıdésben vállalt kötelezettségét hiánytalanul teljesítette. 

 
Kezelések díjai Ár (Ft/Alkalom) 
Légi Kémiai kezelés  300 ha 390.000,- Ft + ÁFA 27 % = 495.300,- Ft 
Földi Kémiai kezelés 300ha 330.000,- Ft + ÁFA 27 % = 419.100,- Ft 
Földi Biológiai kezelés 2 ha 3120,- Ft + ÁFA 27 % = 5.080,- Ft 

   
Költségek összesen (minimális 
háromszori kezelés igénybevétele 
esetén) 

Ár (Ft) 

Légi Kémiai kezelés (3 alkalom) 1.485.900,- Ft  
Földi Kémiai kezelés (3 alkalom) 1.257.300,- Ft  
Földi Biológiai kezelés ( 2 alkalom) 10.160,- Ft 
Szakértıi díj (összesen) 83.700,- Ft 
Gesztor, bonyolítási díj (összesen) 93.650,- Ft 
Összesen: 2.930.710,- Ft 

Elmondja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szakfeladaton erre elkülönített 
bruttó összeg: 4.826.000,- Ft.  
Az alpolgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
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Aki nyertes ajánlattevıként a Szemp-Air Kft. – RSZ-Coop Kft. Konzorcium szúnyoggyérítési 
ajánlatát fogadja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
183/2013. (IV.25.) Kt hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyertes ajánlattevıként a 
Szemp-Air Kft. (székhelye: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 43. mf. 5.) – RSZ-Coop 
Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 11. I. 10.) Konzorcium 
szúnyoggyérítési ajánlatát fogadja el és vele kíván szerzıdést kötni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás megrendelésére és a vállalkozási 
szerzıdés aláírására.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı  
Határidı:  azonnal 

 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy tájékoztató levél érkezett az Emberi 
Erıforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelıs Államtitkárától. 
(A levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
dr. Ágoston Sándor képviselı levelet küldött Balog Zoltán miniszter részére Dévaványán 
létesítendı mentıállomás ügyében.  
A levélben le van írva, hogy Dévaványára mentıvel 15 percen belül elérhetı, ezért nem 
terveznek a településen mentıállomást létesíteni.  
Az alpolgármester elmondja, hogy a Köztársasági Elnöki Hivatalból is érkezett egy 
tájékoztató levél, amely a következıképpen szól: 
„Köztársasági elnök úr köszönettel megkapta megtisztelı felkérésüket, hogy a „Dózsa-féle 
parasztháború” 500. évfordulója alkalmából 2014. májusában Dévaványa városában 
megrendezésre kerülı események fıvédnöki tisztét vállalja el. 
Tekintettel arra, hogy megtisztelı felkérésük idıpontja még távoli, ezért a választ illetıen 
kérem szíves türelmüket.” 
A levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 
elıtt? 
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – tudott, hogy a strandnál lefektették a földkábeleket, amelyek a faházak, illetve az 
épület ellátásához biztosítja majd a villamos energiát. Kérdése, hogy mikor valósul meg az 
erre történı rákötés? Kérdését azért tette fel, mivel a jelenlegi rendszer nem fogja bírni a 
terhelés. Megjegyzi, hogy május 1-én nyit a strandfürdı és szeretnék, ha problémamentesen 
tudnának üzemelni.  
Feke László mőszaki irodavetetı – a képviselı felvetésére elmondja, hogy ennek egyetlen 
egy oka van a gazdaságosság. Az E-on kiépítette ezt a hálózatot, ami azzal jár, hogy a 
fıépületben is ki kell kötni az áramot, mivel a fıépület is innen lesz megtáplálva. Próbálják 
meg úgy mőködtetni a strandot, hogy ne kelljen alapdíjat fizetni, ugyanis 3 x 60, vagy 3 x 80 
amper mennyiség kerülne lekötésre. Ezzel, hogy még nem kötöttek rá, nem veszítettek el 
semmiféle jogot, amennyiben nem fog mőködni a rákötés meg fog történni. Nem szerettek 
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volna úgy járni, mint a gázos alapdíjakkal, hogy kimentek a szabadpiacra és egy év múlva 
kiderült, hogy 4-6 m3 alapdíj fogyasztóknál, - az alapdíj 5-8.000,- Ft/m3 között van -, tizenkét 
havi alapdíjjal többe került az éves fogyasztás. 
Elmondja, amikor a kivitelezı ideiglenesen rákötötte ezt a hálózatot, akkor azt látta el kell, 
hogy bírja ezt a rendszert. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – kéri, hogy az ott lévı villanypózna függılegesen álljon, mivel az most majdnem 
vízszintesen van.  
Feke László mőszaki irodavetetı – elmondja, hogy a délután folyamán érkezett e-mail a 
fürdı szakmai koordinátorától, valamint délelıtt a képviselı jelezte észrevételét.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – közbevetılegesen megjegyzi, hogy a problémát már korábban is jelezte.  
Feke László mőszaki irodavetetı – elmondja, hogy a jelzett problémát írásban továbbította a 
mőszaki ellenır felé, illetve a fürdı részére is megküldte a választ, valamint milyen 
intézkedéseket tett az ügyben.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy már három hónappal ezelıtt is ugyanez volt a helyzet és azóta 
sem történt semmi.  
Feke László mőszaki irodavetetı – elmondja, az intézkedést megtette. Ha a felszólításnak 
nem tesz eleget a kivitelezı, akkor meg fogják találni ennek a jogi útját. Az irodavezetı 
elmondja, hogy 36 hónap garanciát vállalt a kivitelezı, sem a közbeszerzési eljárásban, sem 
pedig a szerzıdésben semmiféle biztosíték nincs. Nincs bankgarancia levél a kezükben, így 
nem tehetik meg azt, hogy a feladatot más kivitelezıvel elvégeztessék és a költséget lehívják. 
Még egyszer elmondja, hogy írásban dokumentálva fel van szólítva a kivitelezı.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, ha az oszlop rádıl egy kisgyermekre, vagy egy fürdızıre, akkor meg 
kell találni a felelıst. Megérti az irodavezetı által elmondottakat.  
Feke László mőszaki irodavetetı – elmondja, hogy nincs tudomása arról, hogy a strandon 
balesetveszélyes oszlop lenne.  
Az írásbeli jelzésre a szükséges intézkedéseket megtette. A felszólításban kérte, hogy a 
kivitelezı járjon el, a cselekményérıl az irodavezetıt írásban tájékoztassa. A fürdıvezetıt az 
intézkedésekrıl tájékoztatta.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a vízmővel kapcsolatban kér tájékoztatás.  
Feke László mőszaki irodavetetı – elmondja, hogy a vízmőtıl a mai napig nem kaptak 
választ. Elmondja, hogy az elmúlt héten volt az Alföldvíz Zrt. közgyőlésén, ahol a 
vezérigazgatóval, valamint a vezérigazgató helyettessel errıl beszélt. A vezérigazgató 
helyettes elmondta, hogy a levél már járt az asztalán kérte, hogy az irodavezetı hívja fel 
telefonon és figyelmeztesse erre. A figyelmeztetést megtette, ennek ellenére a mai napig nem 
érkezett válasz. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – megjegyzi, hogy ez az ügy sem mai keltezéső.  
Feke László mőszaki irodavetetı – elmondja, hogy ezt is tudja bizonyítani. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy több százezer forintos takarítást tudnának elérni egy levélváltás 
révén, amire már hónapok óta nem jön válasz.  
Szeretné a testület felhatalmazását kérni arra vonatkozóan, hogy írhasson a vízmőnek a 
testület nevében.  
Kanó József képviselı – nem támogatja Dékány József kérését. Elmondja, hogy mindennek 
sorja van. Furcsának tartja ezt a kérdés feltevést is. Ugyanis egy helyen dolgoznak, és ezt a 
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beszélgetést üzengetésnek véli. Véleménye szerint ezt nem itt kell megbeszélni. Az 
irodavezetı is kimegy a fürdıbe, a képviselı is bejön a hivatalban, az ügyet ott kellene 
megbeszélni.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – hol kaphatna felhatalmazást, ha nem a testületi ülésen.  
Kanó József képviselı – véleménye, hogy ez nem a testület kompetenciája. Nem a 
képviselıknek kell levelezni a vízmővekkel.   
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy több százezer forintról van szó havonta, ez a lakosság pénze.  
Kanó József képviselı – a polgármester úr legutóbb elmondta a véleményét ezzel 
kapcsolatban, amivel a képviselı egyetért.  
Mindenki elindul egy önálló úton, aminek nincs így értelme.  
Feke László mőszaki irodavetetı – elmondja, hogy a holnapi napon újból ír egy ismételt 
felszólító levelet. Megjegyzi, hogy más témában is írt levelet. Amikor rendkívüli csapadékos 
idıjárás volt, a futballpálya alkalmatlan volt a játékra, akkor felszólította a kivitelezıt, a 
Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulatot, amit meg tud mutatni, írásban dokumentálva van, 
amire a mai napig nem érkezett válasz. A polgármester úr több alkalommal hívta telefonon a 
kivitelezıt. Elmondja, ha ı valakinek ír egy hivatalos levelet és nem válaszol, azért már ne ı 
legyen a hibás.  
A felszólító levelet meg tudja ismételni. Érthetı, hogy a vízmő miért húzza az idıt. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy számára nem ilyen tájékoztatást adott a vízmő, az idıt nem ık 
húzzák, egy telefonnal el lehetne intézni az ügyet.  
Feke László mőszaki irodavetetı – kérdése, hogy akkor ki húzza az idıt? 
Kiss Károly képviselı – véleménye, hogy egy kívülálló lakos is tehet valamit a 
gazdaságosság érdekében. Nincs mirıl beszélni. 
Feke László mőszaki irodavetetı – a levelet elküldte még azon a napon, amikor a jelzés feléje 
érkezett.  
Kiss Károly képviselı – véleménye szerint a képviselı-testületet is tájékoztatni kellene a 
levelezésekrıl, hogy mely beruházó felé lettek felszólító levelek elküldve. Egyáltalán 
nincsenek tájékoztatva a történtekrıl. Elhiszi az irodavezetınek, hogy a leveleket megírta.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a futballpálya ügyében annyi levelet írnak, hogy idıközben lejár a 
garancia, marad minden úgy ahogyan van. Az a pálya nem futballpálya.  
Feke László mőszaki irodavetetı – elmondja, hogy az önkormányzatnak van ügyvédje, úgy 
gondolja, hogy ez most már az ı dolga.  
Kiss Károly képviselı – kérdése, hivatalos levél lett elküldve? 
Feke László mőszaki irodavetetı – elmondja, hogy ı a közös önkormányzati hivatal 
dolgozója, nem magánlevelezéseket folytat. 
Novák Imre alpolgármester – megköszöni a hozzászólásokat. Javasolja a témát zárják le.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – még egyszer megkérdezi a testület tagjait, felhatalmazzák-e arra, hogy a 
vízmővek részére e-mailt írjon.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a következı ülést már a polgármester úr fogja 
vezetni és majd döntenek akkor.   
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – akkor a döntésig még több százezer forintot fognak kifizetni a vízmővek felé.  
Novák Imre alpolgármester – szavazásra bocsátja Dékány József képviselı kérését.  
Aki egyetért azzal, hogy bízzák meg Dékány Józsefet a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati 
Vagyonkezelı Bizottság elnökét, képviselıt, hogy az Alföldvíz Zrt. részére levelet írjon a 
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strandfürdı ügyében, a dévaványai képviselı-testület nevében kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy 4 ellenszavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül 
a testület nem hoz határozatot.  
 
 
Dékány József képviselı távozott az ülésrıl, Nyuzó Marietta képviselı pedig 
megérkezett, így a testület létszáma 5 fı.  
 
 
Az 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.  
 
Az alpolgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyıje 
elıtt lévı lakosoknak, hogy a testült munkáját figyelemmel kisérték.  
 
Az polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/13-3/2013. iktatószámú külön jegyzıkönyvben található 1-10. 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1730 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 
 

 
Novák Imre     Balogh Csilla 
alpolgármester      jegyzı 

 
 


