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I-1/4-10/2013. ikt.sz. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 7-én 
megtartott rendes ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 
   dr. Ágoston Sándor  képviselı  
   Kiss Károly   képviselı 
   Nyuzó Marietta  képviselı 
   Földi Imre   képviselı 

Kanó József   képviselı 
Dékány József  képviselı 

 
Távolmaradt:  Novák Imre   alpolgármester 

Séllei Zsigmond  képviselı 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı 
       
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
Meghívottak: Fekécs László a KIK Gyomaendrıdi Tankerület igazgatója, Baloghné Berényi 
Erzsébet az ÁMK igazgatója, Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı, Szarka 
Andrea igazgatási irodavezetı, Feke László mőszaki irodavezetı, Erdei Sándor pénzügyi 
ügyintézı, Földi Zoltán az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság tagja, 
Németi József az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság tagja. 
 
A polgármester üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket, külön köszönti napirend kapcsán 
megjelent Fekécs Lászlót a KIK Gyomaendrıd Tankerület igazgatóját.   
A meghívóból a képviselık láthatják, hogy miért volt szükség a rendkívüli ülés összehívására.  
 
Elmondja, hogy Novák Imre alpolgármester jelezte, hogy a mai ülésen más egyéb jellegő 
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, Séllei Zsigmond képviselı nem jelent meg az ülésen, 
aki távolmaradásának okát nem jelezte.   
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 7 fı. 
 
A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 
 

1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézményátszervezéséhez kapcsolódó 
véleményeztetési eljárás. 
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
 

2. Döntéshozatal a szociális nyári gyermekétkeztetésrıl.  
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
 

3. Bejelentések  
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A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
189/2013.(V.7.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. május 7-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézményátszervezéséhez kapcsolódó 
véleményeztetési eljárás. 
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
 

2. Döntéshozatal a szociális nyári gyermekétkeztetésrıl.  
Elıadó:  Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
 

3. Bejelentések  
 
 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ intézményátszervezéséhez kapcsolódó véleményeztetési eljárás. 
A polgármester megadja a szót Fekécs László a KIK Gyomaendrıdi Tankerület 
igazgatójának.  
Fekécs László a KIK Gyomaendrıdi Tankerület igazgatója – köszönti az ülésen 
megjelenteket.  
Elmondja, hogy az intézmény átszervezés mindenképpen szükséges lépés, törvény írja elı. 
Elmondja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény alapján fenntartásába vett köznevelési intézményei körében strukturális 
átszervezést hajt végre, mely szerint a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézmények, 
intézményegységek megyei irányítás alá szervezıdnek. Ennek megfelelıen a dévaványai 
Általános Mővelıdési Központ pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegysége 
kiválik az intézménybıl. Ezen intézkedés az alapító okirat módosításának szükségességét 
vonja maga után, mely a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 11. pontja 
alapján kimeríti az intézményátszervezés fogalmát „Intézményátszervezés: minden olyan 
fenntartói döntés, amely az alapító okirat 2. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak 
bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintı döntést, amely vagyon a 
feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges” (Nkt. 4. § 11. pont). 
A változás a mővészeti oktatás kiterjesztését is jelenti. Röviden elmondja, hogy Ecsegfalvára 
a mővészetoktatásra Túrkevébıl járnak ki, mivel a járási központú szemlélet az inspiráló 
számukra is, úgy gondolták, hogy jobb megoldás lenne, ha a járáson belül lévı intézmény 
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látnál el ezt a feladatot, amely a dévaványai intézményegység lenne. Erdeiné Mucsi Márta 
intézményegység vezetı biztosította arról, hogy ezt a feladatot képesek ellátni, ami nem okoz 
számukra olyan plusz terhet, amely színvonal csökkenést eredményezne Dévaványán. 
Megjegyzi, hogy a megkeresést örömmel vették.     
Elmondja, hogy a mai napon Gyomaendrıdön, Ecsegfalván, valamint Csárdaszálláson is 
tárgyalt annak érdekében, hogy az átszervezéseket a törvényben foglaltaknak megfelelıen 
végre tudják hajtani.  
Elmondja, hogy az Nkt.  83. §-ában foglaltaknak megfelelıen járnak el az alkalmazotti 
közösségnek, a szülıi szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak, valamint Dévaványa 
Város Önkormányzatának véleményezni kell. Az elıterjesztésben részletesen le van írva, 
miképpen történik a véleményeztetés. Elmondja, hogy ez az átszervezés fejlıdést jelent a 
településen lévı intézmények számára. Elmondja, hogy egyrészt törvényi kötelezettségrıl van 
szó, másrészt pedig kitörési, fejlıdési pontnak tekinthetik.  
Úgy gondolja, hogy ezzel össze is foglalta ezt a témakört. A felmerülı kérdésekre szívesen 
választ ad.  
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Fekécs László tankerületi igazgatónak az 
elmondottakat.  
Megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére, ha az írásos elıterjesztéshez 
van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az alapító okirat 7. pontjában a 
feladatellátást szolgáló vagyon és a fellette való rendelkezés joga címszó alatt a Gyöngy utca 
6-8. tekintetében a hasznos alapterületnél 180 m2 szerepel. A tankerületi igazgatóval 
tisztázták, hogy gépelési hiba történt, a hasznos alapterület helyesen 80 m2. 
Felhívja a figyelmet arra vonatkozóan, hogy a mai napig nincs olyan szerzıdés a tankerület és 
az önkormányzat között, amely a Gyöngy utcai ingatlan használatával kapcsolatos. Ezen 
hiányosság pótlása szükséges. Tárgyalások történtek a tekintetben, hogy melyek azok a 
helyiségek, amelyek kizárólagosan a KIK használ, melyek azok, amelyeket közösen 
használnak, valamint amelyek a közösségi szintérnek kell, hogy megmaradjon. Ezek a 
részletkérdések nincsenek még leszabályozva.  
Az irodavezetı röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén részletesen megtárgyalta az elıterjesztett 
anyagot.  
A bizottság egyhangúlag javasolja a testület felé elfogadni a határozati javaslatban foglaltakat.  
A bizottság elnökének kérdése, hogy Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
véleményét ki kell-e kérni? 
Fekécs László a KIK Gyomaendrıdi Tankerület igazgatója – a bizottság elnökének kérdésére 
elmondja, hogy a törvény alapján erre nincs szükség.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy a mővelıdési házban évente több rendezvényt 
tart a város. Az alapító okiratból is látszik, hogy az intézmény átkerül a KIK-hez, kérdése 
akkor hogyan tudják a rendezvényeket lebonyolítani, azokhoz engedélyt kell kérni? 
Fekécs László a KIK Gyomaendrıdi Tankerület igazgatója – elmondja, hogy ez a téma a 
decemberi testületi ülésen is felmerült.  
Elmondja, hogy a város, a tankerület és a járás korrekt közös együttmőködésre törekszik, 
egymás segítésén alapszik. Minden körülmények között támogatják és segítik az 
önkormányzat munkáját, természetesen viszont ugyanezt várják el. Ez egy olyan közös 
együttmőködés, amely mindenki számára hasznos lesz. Ez az alapelvük. 
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Elmondja, hogy az önkormányzat részérıl volt egy megkeresés, hogy az iskolában szeretnék a 
kihívás napi sport rendezvényt indítani. Elmondja, hogy a megállapodásban szerepel, hogy a 
rendezvény megtartása elıtt öt nappal írásban értesítést kell küldeni. Természetesen a 
rendezvényt támogatják, ha tudnak még többet is tesznek az ügy érdekében, hogy sikeres 
legyen a kihívás napja.  
Eddig is pozitívan álltak a dolgokhoz, és ezt követıen is pozitívan fognak.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a tulajdont az önkormányzat nem adta át, és az 
önkormányzat üzemeltet. Arról van szó, hogy az oktatási munkát ezekkel a rendezvényekkel 
ne zavarják, az önkormányzat pedig eredményes munkát tudjon végezni azokban az 
intézményekben, ahol fenntartó a KIK. Elmondja, ha az önkormányzat átadja a mőködtetést 
is, akkor másképpen alakulna a helyzet.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a rendezvény megtartása elıtt öt 
nappal a tankerület felé jelezéssel kell élni. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban kíván-e valaki 
hozzászólni? 
A polgármester megadja a szót Földi Zoltán bizottsági tag részére.  
Földi Zoltán az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság tagja – elmondja, 
hogy a pedagógia szakszolgálat megyei irányítás alá kerül. A Ványai Ambrus Általános 
Iskolának van gyógypedagógusa. Kérdése, hogy a gyógypedagógusok itt fognak maradni, 
vagy a megyéhez kerülnek? Megjegyzi, hogy a középiskolában is van gyógypedagógus.  
Fekécs László a KIK Gyomaendrıdi Tankerület igazgatója – a bizottsági tag felvetésére 
elmondja, hogy a pedagógia szakszolgálatok valóban megyei irányítás alá tartoznak. 
Békéscsabához kerülnek, de minden ugyanúgy fog mőködni, mint eddig. Alapelv a KIK-en 
belül, hogy semmi nem lehet rosszabb, csak jobb. Erre kell törekednie minden tankerületi 
igazgatónak. Ezen szolgáltatások színvonala nem csökkenhet az átszervezésbıl adódóan. A 
tankerületi igazgató az alapelveket tudja ismertetni, hogy ne sérüljenek, mindent 
megkaphassanak az oktatási oldalról, amire szükségük van. Nem titkolják, hogy voltak 
kezdeti problémák, amit sikerül helyére tenni, és mőködıképesek, a szolgáltatás színvonala 
nem csökkent.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója 
részére.  
Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója – elmondja, hogy a szakszolgálat feladatai a 
beilleszkedés, a tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal küszködı gyermekek 
segítése. Elmondja, hogy az általános iskolai szakfeladaton lévı gyógypedagógusok a sajátos 
nevelési igényő gyermekekkel foglalkoznak. Elmondja, hogy a sajátos neveléső igényő 
gyerekek ezután is ott maradnak az iskolában, így szükségük van általános iskolai 
szakfeladaton gyógypedagógusra.   
Az igazgató elmondja, hogy a szakszolgálatnak egyéb más feladati is vannak pl.: iskolai 
érettségi vizsgálat, logopédiai szolgáltatás, amelyet továbbra is végezni kell.  
Azon gyógypedagógusnak, aki eddig sajátos nevelési igényő gyermeket fejlesztett továbbra is 
az iskolában kell maradnia.  
Fekécs László a KIK Gyomaendrıdi Tankerület igazgatója – elmondja, hogy a középiskola 
tekintetében nem nyilatkozik, mivel Békéscsabához fog tartozni. Elmondja, hogy elnöki 
utasítás alapján hajt végre feladatokat a szakszolgálattal kapcsolatban. Megjegyzi, hogy 
január 1-tıl Békéscsabához tartoznak, mivel nem gyızik a feladatot, leadták a 
tankerületüknek. Most egy köztes állapot van, úgy gondolja, hogy a probléma hamarosan meg 
fog oldódni.   
Pap Tibor polgármester – bízik benne, hogy megmarad az utóbbi évtizedben az általuk 
felépített, kiépített, létszámmal feltöltött, képzett embereket idevonzó feladat. Nem volt kis 
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munka, amely nem kevés áldozattal járt. Megjegyzi, hogy volt sikeres pályázatuk is, de 
jelentıs önerıt kívánt helyi, illetve társulási forrásból. 
A megyei tankerületi igazgató megnyugtató választ adott e tekintetben. A színvonal nem 
csökkenhet a gyereket fejlesztése tekintetében. A szakszolgálaton belül nem tudni mire ad 
lehetıséget a finanszírozás, ez még nem lett tisztázva a megyei tankerülettel. Kérdés volt, 
hogy hol legyen a székhely. Véleményük szerint Dévaványán lenne célszerő a létszám és a 
technikai felszereltség miatt is.  
Fekécs László a KIK Gyomaendrıdi Tankerület igazgatója – elmondja, hogy felterjesztette 
az eljárásrendjükön keresztül – megvizsgálva a humán erıforrást, a tárgyi kapacitást –, hogy 
Dévaványa legyen a tagintézmény. Elmondja, hogy a hierarchiájukban a magasabb 
intézményt jelenti, telephelyként pedig Gyomaendıdöt nevesítették. A tankerület igazgató 
elmondja, hogy egy járásban egy tagintézmény lehet, a központ az Békéscsabán van. 
Felterjesztéskor volt egy kis megingás a dologban, mivel a dokumentáció egy fordított 
felterjesztést mutatott, amelyet tudomása szerint kiigazítottak, továbbra is úgy szerepel, hogy 
tagintézmény Dévaványa. Elmondja, hogy ezt el kell fogadni az államtitkárságnak, mivel 
átszervezni a köznevelési törvény értelmében Balogh miniszter úr fog, a hozzá történı 
felterjesztést, pedig Hoffmann Rózsa államtitkárasszony fogja elvégezni. Tehát ez a folyamat 
elindult a budapesti KIK-nél úgy szerepel, hogy Dévaványa tagintézmény, bízik benne, hogy 
így is lesz.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Fekécs László tankerületi igazgatónak az 
elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési jogkörében eljárva, 
támogatja az általa mőködtetett, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló 
dévaványai Általános Mővelıdési Központ átszervezését – szétválását – valamint 
névváltoztatását, miszerint a Ványai Ambrus Általános Iskola és Kádár Ferenc Alapfokú 
Mővészeti Iskola többcélú szervezeti egységként és hivatalos névvel mőködjön tovább 
megtartva a 200980 OM azonosító számát. 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Gyomaendrıdi Tankerületét és az Intézmény Igazgatóját értesítse.” kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
 

Határozat: 
190/2013.(V.7.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési 
jogkörében eljárva, támogatja az általa mőködtetett, Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ fenntartásában álló dévaványai Általános Mővelıdési Központ 
átszervezését – szétválását – valamint névváltoztatását, miszerint a Ványai Ambrus 
Általános Iskola és Kádár Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola többcélú szervezeti 
egységként és hivatalos névvel mőködjön tovább megtartva a 200980 OM azonosító 
számát. 
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A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Gyomaendrıdi Tankerületét és az Intézmény 
Igazgatóját értesítse. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
Határidı:  2013. május 10. – a vélemény beérkezésének határideje – 
 

 

 

Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ fenntartásában álló dévaványai Általános Mővelıdési Központ átszervezését – 
szétválását – valamint névváltoztatását, miszerint a dévaványai pedagógiai szakszolgálati 
intézményegység Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrıdi Tagintézménye 
névvel, tagintézményként mőködjön tovább. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési jogkörében eljárva, 
támogatja az általa mőködtetett, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló 
dévaványai Általános Mővelıdési Központ átszervezését – szétválását – valamint 
névváltoztatását, miszerint a pedagógiai szakszolgálati intézményegység Békés Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrıdi Tagintézménye névvel, tagintézményként (ügyviteli 
címe: 5510 Dévaványa, Bem József utca 4.) mőködjön tovább. 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Gyomaendrıdi Tankerületét és az Intézmény Igazgatóját értesítse.” kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
191/2013.(V.7.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési 
jogkörében eljárva, támogatja az általa mőködtetett, Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ fenntartásában álló dévaványai Általános Mővelıdési Központ 
átszervezését – szétválását – valamint névváltoztatását, miszerint a pedagógiai 
szakszolgálati intézményegység Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Gyomaendrıdi Tagintézménye névvel, tagintézményként (ügyviteli címe: 5510 
Dévaványa, Bem József utca 4.) mőködjön tovább. 
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A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Gyomaendrıdi Tankerületét és az Intézmény 
Igazgatóját értesítse. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
Határidı:  2013. május 10. – a vélemény beérkezésének határideje – 
 

 

 
Fekécs László a Gyomaendrıdi Tankerület igazgatója távozott a képviselı-testületi 
ülésrıl.  
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a szociális 
nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos. 
A polgármester elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos elıterjesztést Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı készítette. A polgármester megadja a szót részére, hogy a leírtakat röviden 
foglalja össze. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy hatályba lépett az emberi 
erıforrások miniszterének 30/2013.(IV.30.) EMMI rendelete a települési önkormányzatok 
részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításnak, felhasználásának, elszámolásának és 
ellenırzésének részletes szabályairól.  
A rendelet értelmében a települési önkormányzat a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklet 9. pontja szerinti költségvetési 
támogatást 2013. június 17-étıl 2013. augusztus 30-aig terjedı idıszakban legalább 44, 
legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 
kiskorú gyermekek részére – a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen – 
biztosított napi egyszeri melegétkeztetéshez használhatja fel, ha az ételt az alapanyag 
megvásárlására fordított támogatási összeg legalább harminc százalékának megfelelı 
értékben. 
Elmondja, hogy május 10-ig kell felmérni a nyári gyermekétkezetés iránti igényeket, amely 
felmérés folyamatban van.  
Elmondja, hogy az önkormányzat a rászoruló gyermekek legfeljebb 25 %-a után önerı nélkül 
is igényelhet támogatást, ezen létszámon felül annyi rászoruló gyermek után, ahány rászoruló 
gyermeknek önerıbıl történı étkeztetését a támogatási kérelemben vállalja az önkormányzat.  
Ez számokban kifejezve a következıket jelenti, jelenleg településen a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülı kiskorúak száma 518., amennyiben az 
önkormányzat önerı nélkül kívánja igénybe venni a támogatást akkor 129 gyermeknek, 54 
munkanapon keresztül tudja biztosítani a napi egyszeri melegétkeztetést 3.065.040,- Ft 
támogatási igénybıl. 
A pályázati feltétel teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt támogatási 
igény teljes összegének igénybevételére. A támogatás összegét a beérkezı igények, a 
rendelkezésre álló forrás, valamint az elıterjesztésben felsorolt szempontok 
figyelembevételével kerül meghatározásra, amit most nem kíván megismételni. 
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A pályázati feltételeket teljesítı önkormányzat legalább a megjelölt támogatási összeg 24 %-
ának megfelelı összegő támogatást kap. 
A támogatást május 16-áig lehet igényelni, a határidı elmulasztása jogvesztı. 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésnek a 
teljesülésérıl. 2012. június 18-tól - augusztus 31-éig 54 munkanapon keresztül biztosították a 
rászoruló gyermekeknek a napi egyszeri meleg étkeztetését 166 tanuló részére, melybıl 149 
fı támogatásból, 17 fı sajáterıbıl finanszírozott. A ténylegesen felhasznált támogatás 
3.540.240,- Ft + 403.920,- Ft, saját forrás 124.694,- Ft volt.  
Az irodavezetı ennyiben kívánta összefoglalni a leírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a pályázat benyújtását. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
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 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
192/2013.(V.7.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés 
céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításnak, felhasználásának, elszámolásának és ellenırzésének részletes 
szabályairól szóló 30/2013.(IV.30.) EMMI rendelet értelmében a Magyar 
Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-
9.) 3.065.040,- Ft összegő támogatásra, 2013. június 17. – 2013. augusztus 30-áig 
terjedı idıszakra 129 gyermek szociális nyári gyermekétkeztetése céljából. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
Határidı:  2013. május 16. – a pályázat benyújtására – 
 

 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy az elsı bejelentést Földi Imre terjesztette a testület elé, amely a 
mezıgazdasági növények növényvédelmi kezelésével kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót részére.  
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Földi Imre képviselı, programirányító, szervezı – elmondja, hogy az Önkormányzat 2013. 
évben mezıgazdasági tevékenységet végez saját szabad kapacitása terhére. A költségvetés 
90.660.000,- Ft bevétellel, 57.101.000,- Ft kiadással számol. Tájékoztatásul közli, hogy a 
növényvédelmi kezelések ellenértékét a költségvetés tartalmazza. 
Ismerteti a jelenlévıkkel összes saját használatban lévı területek vetésszerkezeti megoszlását, 
amely a következı: 
 1. İszi búza                     59,0 ha 
 2. Napraforgó                 46,61 ha 
 3. Zöldugar                     97,24 ha 
 4. Lucerna                     212,57 ha 
 5. Gyep                           78,62 ha 
      Összesen:                  494,04 ha 
Elmondja, hogy a legnagyobb „falat” költség szempontjából a növényvédelem jelenti. A 
növényvédelmi kezelések a szakszerő és biztonságosabb, eredményes növénytermesztés 
elengedhetetlen feltétele. Alkalmazását a fellépı kórokozók kártevık gyomnövények 
indokolják a fertızöttségi küszöb figyelembe vételével. A fertızöttség jelenléte nagyban függ 
a vetımag minıségétıl, rezisztenciától, talaj- és kultúrállapottól, idıjárási tényezıtıl. Mivel a 
növényvédelmi kezelések az ıszi búza és napraforgó kultúrnövény tekintetében indokolt, 
ezért az alábbi tartalommal javasolja az ajánlatkérést 4 cégtıl. 
İszi búza tekintetében herbicid (2x) (gyomírtószer), fuzárium ellen, növény- és 
talajkondicionáló szerre. 
Napraforgónál  herbicid (2x), fungicid (gombaölıszer), lombtalanítás tekintetében. 
Természetesen kijuttatásukra is. 
 
1. İszi búza  59,0 ha 

Herbicid kezelés kettı alkalommal 
   Növényvédıszer költsége                    ________________  Ft+ÁFA 
Fungicid kezelés egyszer 
   Növényvédıszer költsége                    ________________  Ft+ÁFA 
Növény- és talajkondicionáló egyszeri kezelés 
   Növényvédıszer költsége                    ________________  Ft+ÁFA 
Kijuttatás költsége                                 ________________  Ft+ÁFA 
Összköltség búza:                                   ________________  Ft+ÁFA 
 

2.  Napraforgó  46,61 ha 
    Herbicid kezelés kettı alkalommal 

   Növényvédıszer költsége                    ________________  Ft+ÁFA 
Fungicid kezelés egyszer 
   Növényvédıszer költsége                    ________________  Ft+ÁFA 
Deszikkálás egyszer 
   Növényvédıszer költsége                    ________________  Ft+ÁFA 
Kijuttatás költsége                                 ________________  Ft+ÁFA 

        Összköltség napraforgó:                      ________________  Ft+ÁFA  
 
        MINDÖSSZESEN:                               _________________  Ft+ÁFA 
 
A vegyszerek kiválasztásánál és alkalmazásánál AKG-s célprogramokra vonatkozó 
jogszabályokat be kell tartani.  
A számlázás teljesítést követıen történik. Amennyiben nem szükséges minden kezelést 
alkalmazni, az Önkormányzat eláll a megrendeléstıl szankció nélkül.   
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Javaslata, hogy a következı négy cégtıl kérjenek ajánlatot: 
 

1. Bartha-Agrár Kft. 
5520 Szeghalom, Fáy u. 5/B. 

      2.   Gyányi Kft. 
            5520 Szeghalom, Hunyadi u. 10. 
      3.   Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
      4.   SZURIL KFT. 
            5520  Szeghalom, Hunyadi u. 10.   
 
Az ajánlattételi  beadási határidı 2013. május 15. 10.00 óra.   
 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy az elhangzott 
vállalkozásoktól kérjenek ajánlatot.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Kiss Károly képviselı részére. 
Kiss Károly képviselı – javasolja, hogy Poszáta Kft-tıl (5600 Békéscsaba, Kerek 637.) is 
kérjenek ajánlatot. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak a javaslatot.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy azzal, hogy a következı vállalkozásoktól kérjenek ajánlatokat 
növényvédelmi kezelés vonatkozásában: 
 

1. Bartha-Agrár Kft. 
5520 Szeghalom, Fáy u. 5/B. 

      2.   Gyányi Kft. 
            5520 Szeghalom, Hunyadi u. 10. 
      3.   Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
      4.   SZURIL KFT. 
            5520  Szeghalom, Hunyadi u. 10.   

5.   Poszáta Kft-tıl  
5600 Békéscsaba, Kerek 637. kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
193/2013.(V.7.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mezıgazdasági 
növények (ıszi búza, napraforgó) 105,61 ha növényvédelmi kezelések tárgyában, 
ajánlattételre kéri fel az alábbi vállalkozásokat:  
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1. Bartha-Agrár Kft. 
5520 Szeghalom, Fáy u. 5/B. 

      2.   Gyányi Kft. 
            5520 Szeghalom, Hunyadi u. 10. 
      3.   Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
      4.   SZURIL KFT. 
            5520  Szeghalom, Hunyadi u. 10.   

5.   Poszáta Kft-tıl  
5600 Békéscsaba, Kerek 637. 

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérések lebonyolításával.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
                     Földi Imre szervezı 
Határidı: 2013. május 15. 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Földi Imre 
terjesztette a testület elé, amely a mezıgazdasági növények - ıszi búza, napraforgó  - 105,61 
ha betakarítása, beszállítása, tisztítása, szárítása,tárolása címen ajánlatkérés.  
A polgármester megadja a szót részére.  
Földi Imre képviselı, programirányító, szervezı – elmondja, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képezı Dévaványa, Külterület 0752/14, 0185  hrsz. - 46,61 ha napraforgó -, 
0379/1-3 hrsz. - 59,0 ha ıszi búza -, mezıgazdasági területeken lévı növények összesen 
105,61 ha betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására és tárolására vonatkozóan 
ajánlatot kell kérni. 

A munkák  megkezdésének határideje:  2013. július 1. 
 befejezési határideje:  2013. október 31. 
Ajánlatok  benyújtásának, bontásának határideje:  2013. május 15. 1000 
 helye:  Önkormányzati Hivatal 13. számú irodája 

Az ajánlatokról  – bizottsági javaslat alapján -,  Képviselı-testület dönt legkésıbb  2013. 
május 30-án. 
Kiértesítés a döntést követıen 3 munkanapon belül. 
 
Az ajánlattételre javasolja felkérni az alábbi vállalkozókat: 

1. Bartha-Agrár Kft. 
5510 Dévaványa, Külterület 072/23. 

      2.   Fehér Mihály mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48. 
      3.   Földvári István mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Jéggyár u. 5. 
      4.   Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy az elhangzott 
vállalkozásoktól kérjenek ajánlatot.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
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Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót Kiss Károly képviselı részére. 
Kiss Károly képviselı – javasolja, hogy ez esetben is kérjenek ajánlatot a Poszáta Kft-tıl 
(5600 Békéscsaba, Kerek 637.). 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak a javaslatot. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy azzal, hogy a következı vállalkozásoktól kérjenek ajánlatokat ıszi 
búza, napraforgó 105,61 ha betakarítása, beszállítása, tisztítása, szárítása, tárolása tárgyában: 

1. Bartha-Agrár Kft. 
5510 Dévaványa, Külterület 072/23 

      2.   Fehér Mihály mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48. 
      3.   Földvári István mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Jéggyár u. 5. 
      4.   Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
194/2013.(V.7.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mezıgazdasági 
növények - ıszi búza, napraforgó - 105,61 ha betakarítása, beszállítása, tisztítása, szárítása, 
tárolása tárgyában az alábbi vállalkozókat felkérni az ajánlattételre: 
 

1. Bartha-Agrár kft. 
5510 Dévaványa, Külterület 072/23. 

      2.   Fehér Mihály mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48. 
      3.   Földvári István mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Jéggyár u. 5. 
      4.   Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 

5.   Poszáta Kft-tıl  
5600 Békéscsaba, Kerek 637. 

 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérések lebonyolításával.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
                     Földi Imre szervezı 
Határidı: 2013. május 15. 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Földi Imre 
terjesztette a testület elé, amely a Kistérségi Startmunka Mintaprogram, Szociális 
foglalkoztatás, eszköz beszerzésével kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót részére.  
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Földi Imre képviselı, programirányító, szervezı – elmondja, hogy az Önkormányzat 2013. 
évben közfoglalkoztatását Kistérségi Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás 
keretén belül oldja meg.  
Ismerteti a 6 projektelemet, amely a következı: 
-  Belvíz-elvezetési program                                                       
-  Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása                          
-  Közúthálózat javítása                                                              
-  Mezıgazdasági projekt                                                            
-  Mezıgazdasági földutak rendbetétele 
-  Téli közfoglalkoztatás                    
 
Elmondja, hogy a programokhoz anyag- és tárgyi eszköz, valamint különbözı külsı 
szolgáltatás igénybevétele is tartozik. Ennek költségét a Belügyminisztérium 100 %-os 
támogatásban részesíti. A beszerzési érték helyi beszerzésnek minısül. 
Az alábbiak vonatkozásában javasol árajánlatokat kérni: 

 
Nagyértékő tárgyi eszközökre: 
1. Rézsővágásra alkalmas szárzúzó 1db 

Típus: AGL erısített rézsőmulcsozó 125-165 c vagy ezzel egyenértékő  
2. Késes aprító 1db 

Típus: GEO ECO kardánhajtású faaprító, szecskázó vagy ezzel egyenértékő 
3. Öntözıberendezés 1 db 

Típus: Öntözıdob FORRÁS 50/200 1 db vagy ezzel egyenértékő 
4. Erısített talajmaró 1 db 

Típus: IGN 105-180 talajmaró vagy ezzel egyenértékő 
5. Egytengelyes billenıs pótkocsi 1 db 

Típus: GEO RM 1,2 T billenıs pótkocsi vagy ezzel egyenértékő 
     
Ajánlattételre az alábbi forgalmazókat javasolja: 

1. KC-BÉKÉS KFT. 
5600 Békéscsaba, Felsınyomás 428. 

2. AGROSPIC KFT. 
2433 Sárosd, Seregélyesi út 8/A. 

3. TRAKTOR-TRADE KFT. 
6800 Hódmezıvásárhely, Pipacs u. 44. 

Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy az elhangzott 
forgalmazóktól kérjenek ajánlatot.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy nagyértékő tárgyi eszközök beszerzésére a következı forgalmazóktól 
kérjenek ajánlatokat  

1. KC-BÉKÉS KFT. 
 5600 Békéscsaba, Felsınyomás 428. 

2. AGROSPIC KFT. 
  2433 Sárosd, Seregélyesi út 8/A 
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3. TRAKTOR-TRADE KFT. 
  6800 Hódmezıvásárhely, Pipacs u. 44., kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
195/2013.(V.7.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás eszköz beszerzése”, az alábbi nagyértékő 
tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozóan az alábbi forgalmazókat kéri fel ajánlattételre: 
 
Nagyértékő tárgyi eszközök: 

1. Rézsővágásra alkalmas szárzúzó 1db 
   Típus: AGL erısített rézsőmulcsozó 125-165 c vagy ezzel egyenértékő  

2. Késes aprító 1db 
   Típus: GEO ECO kardánhajtású faaprító, szecskázó vagy ezzel egyenértékő 

3. Öntözıberendezés 1 db 
   Típus: Öntözıdob FORRÁS 50/200 1 db vagy ezzel egyenértékő 

4. Erısített talajmaró 1 db 
   Típus: IGN 105-180 talajmaró vagy ezzel egyenértékő 

5. Egytengelyes billenıs pótkocsi 1 db 
  Típus: GEO RM 1,2 T billenıs pótkocsi vagy ezzel egyenértékő 

 
    Ajánlatra a következı forgalmazókat kéri fel: 

4. KC-BÉKÉS KFT. 
 5600 Békéscsaba, Felsınyomás 428. 

5. AGROSPIC KFT. 
  2433 Sárosd, Seregélyesi út 8/A 

6. TRAKTOR-TRADE KFT. 
  6800 Hódmezıvásárhely, Pipacs u. 44. 

  
A képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatkérések lebonyolításával.  
 
Felelıs: Pap Tibor polgármester 
                     Földi Imre szervezı 
Határidı: 2013. május 15. 
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a Közép-Békési Regionális 
Vízellátó Rendszerre vonatkozó módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Bérleti 
Üzemeltetési Szerzıdés tervezet megtárgyalása. 
Megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetınek. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a tavalyi év végén tartott Képviselı-
testületi ülésen az Alföldvíz Zrt. képviselıi beszámoltak az ott folyó munkákról, illetve a 
vízdíjak alakulásáról, valamint a szennyvízdíjak alakulásáról. Akkor elıre jelezték, hogy az új 
víziközmő szolgáltatásról szóló törvény szerint, aki víziközmő szolgáltató akar lenni, annak 
2013. májusáig meg kell kérni az engedélyt a Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási 
Hivataltól. Az idıpont elérkezett, május 20-ig a mőködési engedélyt meg kell kérniük. 
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Kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, melyben leírták, hogy testületi döntés, illetve 
jóváhagyás szükséges majd ahhoz az anyaghoz, amit a késıbbiekben megküldenek majd az 
önkormányzat részére. Ez a megküldés a napokban megtörtént, ami nem más, mint a Közép-
Békési Regionális Vízellátó Rendszer bérleti, üzemeltetési szerzıdése, módosítása egységes 
szerkezetbe foglalva. A módosításra azért van szükség, mert változás állt be a Vízmő 
szervezeti felépítésében, és most már nem Békés Megyei Vízmővek Zrt., hanem Alföldvíz 
Zrt., hiszen nem csak Békés megyére, hanem a szomszédos megyékre is kiterjesztette a 
tevékenységét. Az elıbb említett víziközmő szolgáltatásról szóló törvény is hozott be új 
fogalmakat, hogy ki az ellátásért felelıs és ki a szolgáltatásért felelıs, ezért mindenképpen 
ezeknek az új jogszabályoknak, illetve változásoknak az átvezetését meg kell tenni a 
szerzıdésben. Ez a szerzıdés a felek aláírását követı napon fog jogerıre emelkedni, hatályba 
lépni, amikor a Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási Hivatal jóváhagyó határozata 
jogerıre fog emelkedni. Ahhoz, hogy az Alföldvíz Zrt. szolgáltató lehessen, a kérelemhez be 
kell nyújtania a szerzıdést is, a Képviselı-testületnek ezt meg kell külön tárgyalnia. Ha 
jóváhagyja, akkor mehet a kérelem a szolgáltatóhoz, ha pedig nem, akkor kérdéseket lehet 
feltenni a szolgáltató felé. Az Alföldvíz Zrt. részérıl megküldött dokumentáció nagy 
terjedelme miatt egy-két dologra szeretne külön kitérni. 
Elmondja, hogy a belterületi közmő rendszer után is kapnak bérleti díjat. Ez a bérleti díj 
évente kétszer van elszámolva, két részletben, ez az elfogyasztott víz és szennyvíz 
mennyiséget téríti meg, illetve forint/m3 szorzatából tevıdik össze. Ez az összeg félévente 5 
millió Ft bruttóban. Eddig ennek a fizetési határideje 60 nap volt, tehát 1 évben kétszer 
számláztak 60 napos fizetési határidıvel. Ez a helyzet most változik, 210 nap lett a fizetési 
határidı, illetve az ivóvíz után, minden m3 után 1,- Ft+áfa bérleti díj szerepel ebben a 
szerzıdésben. A 210 nap, ami 30 nappal kevesebb annál, mint amit kértek most a belterületi 
közmő rendszer fizetési határidejére. Az elmúlt közgyőlésen, amin személyesen vett részt az 
irodavezetı, ott ezt röviden és egyszerően magyarázta el a Vízmő vezérigazgatója. Január 1-
tıl életbe lépett a közmő-adó, vagyis az Alföldvíz Zrt.-nek minden egyes üzemeltetett közmő 
vezetéke után 150,- Ft/méter közmőadót kell fizetnie, ez 500.000.000,- Ft adót jelent évente, 
ehhez hozzátevıdik a tranzakciós adó, ami további 90.000.000,- Ft és a Magyar Energetikai 
és Közmő-szabályozási Hivatalnak is minden évben fizetni kell, nagyjából 100.000.000,- 
forintos összeget. Tehát elıállt az a helyzet, ha 1 m3-t sem ad el, akkor is 700.000.000,- Ft 
összegő adót kell kitermelnie úgy, hogy eddig 120.000.000,- Ft-nál soha nem volt több az 
éves nyeresége. A Vízmőnek nincs önálló vagyona, a benne tulajdonos önkormányzatok által, 
a területen lévı víz és szennyvíz díjából volt bevételük, ezért most elsıdlegesen nem 
fordultak az önkormányzatokhoz, hogy segítséget kérjenek, csak olyan szinten, hogy ezt a 60 
napos fizetési határidıt felemeljék.  
Ez egy kis kitérı volt, egyébként a szerzıdésmódosításról egységes szerkezetben úgy véli, 
hogy semmiféle különösebb hátrányt nem jelent, a vízi közmő szolgáltatásról szóló 
törvényben meghatározott fogalmak és definíciók kerültek átvezetésre, illetve a cégi 
változások, a mőködési területbıl adódó változásokból tevıdik össze. Van hozzá egy 
melléklet, a tulajdoni részek megállapítása, errıl a testületi ülésen is volt szó, hogy 
Dévaványa Város Önkormányzatának mennyi a tulajdoni rész jut a közösbıl és ez forintilag 
mekkora értéket jelent. A 2. számú melléklet az ellátásért felelıs részvényesek tulajdoni 
státuszának a részletezése, a 3. számú melléklet a vízmő gazdálkodás bruttó, nettó és könyv 
szerinti értékeit tartalmazza. A 4. számú melléklet a mőszaki azonosító adatokat foglalja 
magába, az 5. számú az üzemeltetési szabályzatot írja le, míg a 6. számú melléklet pedig a 
rendeletben foglalt kötelezı tartalmi elemek jegyzékét foglalja magába.  
Javasolja, hogy a testület hagyja jóvá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Bérleti 
Üzemeltetési Szerzıdést. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
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A polgármester elmondja, hogy nem tudnak mást csinálni, mert a jogszabály betartása 
kötelessége a Békés Megyei Víziközmő Zrt.-nek. Tény, hogy a Víziközmő üzemeltetésével 
kapcsolatos felújítási és rekonstrukciós kötelezettségek kapcsán nincs szó ilyenekrıl, hogy 
majd 210 nap múlva kellene kifizetni, hanem meg szokott érkezni a számla, melyben benne 
van a határidı, amit esetleg azzal lehet kitolni, hogy a mőszaki irodavezetı megbeszéli velük, 
hogy mégis milyen összegekrıl van szó és tegyék hozzá a regionális rendszeren végrehajtott 
munkákról, hogy ebbıl mennyi esik Dévaványára és hogy mit is csináltak pontosan.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy most is van olyan szerzıdés, amely 
néhány nap múlva valószínőleg aláírásra kerül, mivel vannak az idei évre is tervezett 
rekonstrukciós munkálatok, amit az önkormányzatnak elméletileg ki kell fizetni. Ezt a 
700.000.000,- Ft-os kifizetendı adóval magyarázták és azzal, hogy ezalatt az idıszak alatt a 
jogalkotónál mindenképpen szeretnének valamiféle változást, mert egyébként el fogják 
lehetetleníteni a szolgáltatást. Ezt azzal magyarázták, hogy a közmőveknél egységesen 
méterenként 150,- Ft. Nem mindegy pedig az sem, hogy egy területen például hány ember él, 
hány fogyasztó és igénybe vevı van és azon a területen hány méter vezeték van. Budapest 
területén például, ahol van nagyjából 2 millió ember, ott elképzelhetı, hogy egy emberre jóval 
kevesebb méter jut, mint mondjuk Békés megyében, ahol 15-20 km távolságon kell elvezetni 
a regionális vizet, valamint van olyan terület ahol a szennyvizet is viszonylag nagyobb 
távolságra kell elvezetni. Példaként említi, hogy a Szolnoki Vízmő csak Szolnokon és néhány 
szomszédos településen biztosít ivóvizet, viszont sokkal magasabb áron ebbıl kifolyólag, 
mint az Alföldvíz Zrt., ezzel szemben lényegesen kisebb közmőhálózaton. 
dr. Ágoston Sándor képviselı – elmondja, hogy nem tudnak ezzel a dologgal mit csinálni, ha 
már ennyire kell az Alföldvíz Zrt.-nek az a 700 millió Ft. 
Kiss Károly képviselı – megemlíti, hogy a karbantartásra és javításra az önkormányzat éves 
szinten körülbelül 6 millió Ft-ot fizet. Most kellene még a vízmőnek 5,9 millió Ft, nem érti 
mire költik el ezt az összeget, mivel ı még ezekrıl a karbantartásokról nem látott egyetlen 
számlát sem. A szerzıdésben le van írva, hogy a karbantartási munka saját költségre történı 
elvégzésére, és erre vonatkozó munkaelhárítás a vízmő kizárólagosan jogosult. Miért kell 
akkor az önkormányzat ezekért fizetnie? 
Pap Tibor polgármester – a karbantartás és a rekonstrukciós munkák az önkormányzat 
feladatai közé tartoznak, tehát neki kell fizetnie. A mérıóráktól befele lévı részek költségei a 
lakost terhelik, viszont a kifele lévı részek az önkormányzatot. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy legutóbb szennyvízátemelık 
rekonstrukciója valósult meg a Jéggyár úton lévı idısek otthona elıtt. Egy szennyvízátemelı 
rekonstrukciója megközelítıleg 3 és 5 millió Ft közé tehetı.  
Kiss Károly képviselı – kérdése, hogy az említett szennyvízátemelı mikor készült, hogy már 
javításra szorult? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a szennyvízátemelı 1988-as évben készült el és 
azóta nem volt javítva. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy az idei évben történı rekonstrukciós 
munkálatokról felmérési napló fog készülni. Továbbá megemlíti, hogy minden évben csak 
annyit költenek ilyen munkálatokra, amennyi bérleti díjat kap az önkormányzat.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor képviselı – elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a testület 
felé az egységes szerkezetben foglalt Bérleti Üzemeltetési Szerzıdést. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? 
Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselıket.  
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Aki jóváhagyólag elfogadja a Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó 
módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Bérleti Üzemeltetési Szerzıdést kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
196/2013.(V.7.) Kt. hat.   
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Közép-Békési Regionális 
Vízellátó Rendszerre vonatkozó módosításokkal egységes szerkezetben foglalt 
Bérleti Üzemeltetési Szerzıdés tervezetet megtárgyalta és azt jóváhagyólag 
elfogadta.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat egy példányát az 
Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz. felé továbbítsa.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  azonnal 

 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentés megtárgyalására, amely az 
önkormányzati adósságkonszolidációt követıen fennmaradó tartozásrendezésre, futamidı 
változásra vonatkozó megkeresésrıl tájékoztatás.  
Elmondja, hogy az állami Adósságkezelı Központ még nem adott tájékoztatást, hogy június 
28-ig milyen megállapodást fog kötni az önkormányzattal és annak hitelezıivel. Dévaványa 
Város Önkormányzat hitelezıje a K&H bank, amely a kötvénykibocsátást elvégezte, 
folyamatosan ajánlatokat küld az önkormányzat felé a döntés elısegítése érdekében. 
Gyakorlatilag 4 alternatíva lett bemutatva, ami 3 esetben azonos futamidıvel, viszont más 
pénznemben történı konvertálást követı törlesztést jelentene. Van még egy olyan alternatíva, 
ami rövidebb futamidıvel és változatlan pénznemmel, vagyis svájci frankban maradó esetet 
mutat be. Nem hiszi, hogy a mai napon lenne olyan személy, aki megtudná mondani, hogy 
mikor döntenek jól. Korábban már egyeztettek más település vezetıivel is. Valaki azt mondja, 
hogy a svájci frank olyan magasan van, hogy innen csak lefele mehet és emiatt nem érdemes 
változtatni a devizanemen. Valaki azt mondja, hogy a forint kamatai láthatóan folyamatosan 
csökkennek, ezért a forintra történı konvertálás a jó megoldás. Van olyan vélemény is, hogy 
mivel Európában vagyunk ugyan, még nem az euró régióban, annak ellenére, hogy az unió 
tagjai vagyunk így, de már a fizetések jelentıs része euróban van, itt konvertálni kell, 
méghozzá az euróra.  
Tállai András államtitkár úr ezt az alternatívát javasolta egy beszélgetés során, ezt látja jó 
megoldásnak. 
Felmerül az is, hogy ebben a témában nem most kellene dönteni, hanem egy késıbbi 
idıpontban, amikor már több dolog is megvilágosodik. 
A K&H bank vállalati és önkormányzati igazgatója azt mondta, hogy ha csúszik az idı, és 
idejében nem dönt az önkormányzat, akkor változatlan feltételekkel meg kell hagyni az 
önkormányzat kötvényeit, mint ahogy eddig is változatlan feltételek voltak. Egyszer történt 
volna módosítás, viszont a bank nem egyezett bele. Ha nem döntenek most, akkor ez azt 
jelenti, hogy a futamidı és a pénznem nem változik. Ebben az esetben az a konstrukció van, 
hogy konszolidációval a svájci frank teljes futamidıre változatlan marad, éves fizetési 
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kötelezettség, a teljes futamidı alatt megközelítıleg 18 millió Ft, de ez nıhet még, viszont az 
önkormányzat összes fizetési kötelezettsége éves szinten megközelítıleg 256 millió Ft 
kamattal és tıkével együtt. Ezek az adatok április 25-i keresztárfolyammal lettek kiszámolva. 
Ha ezt átkonvertálják euróra és a futamidı változatlan maradna, akkor az éves fizetés is egy 
kicsit csökkenne és 239,6 millió Ft lenne az önkormányzat tartozása. Ez viszont csak akkor 
igaz, ha az euró és a svájci frank egymással szemben változatlan maradna. 
Nagyon nehéz dönteni, lehet késıbb kellene megtenni ezt a lépést, várni kellene még. 
Kanó József képviselı – látható, hogy a dolgok hetenként változnak. Jelenleg nem áll fenn 
egy kényszerhelyzet, így nem javasolja, hogy most döntsenek ebben a dologban. Ha egy 
kényszerhelyzet volna, akkor értelemszerően lépni kellene, viszont most nincs errıl szó. A 
kormány részérıl van az önkormányzatnak egy ígérvénye, aminek a végét még nem lehet 
látni, nem teljesen letisztázott. Akkor döntenek jól, ha megvárják és megismerik a kormány 
álláspontját. Nem látja még értelmét a döntésnek. 
Kiss Károly képviselı – egyetért azzal, hogy várjanak még a döntéssel. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi a képviselıket van-e még valakinek észrevétele, 
hozzászólása a témával kapcsolatban?  
Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselı-testületet.  
Aki egyetért azzal, hogy az eredeti futamidın ne változtassanak, a jelenlegi szerzıdés 
maradjon érvényben kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a képviselık egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelenlegi szerzıdésen nem kívánnak változtatni.  
A polgármester megállapítja, hogy a jelenlegi szerzıdés marad érvényben a K&H Bank Zrt-
vel.  
 
A polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1630 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


