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I-1/4-12/2013. ikt.sz. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 21-én 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

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

Kanó József   képviselı 
Dékány József  képviselı 
Séllei Zsigmond  képviselı 

 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı 
       
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
Meghívottak: Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı, Szarka Andrea igazgatási 
irodavezetı, Feke László mőszaki irodavezetı, Erdei Sándor pénzügyi ügyintézı, Baloghné 
Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység 
vezetı, Erdıs Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, 
Németi József az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság tagja. 
 
 
Pap Tibor polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 9 fı. 
 
A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 
 

1. Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata. 
Elıadó: Pap Tibor polgármester  

 
2. Mezıgazdasági növények (ıszi búza, napraforgó 105,61 ha) növényvédelmével 

kapcsolatos szolgáltatásokra érkezett ajánlatok elbírálása. 
Elıadó: Földi Imre szervezı 

 
3. Mezıgazdasági növények (ıszi búza, napraforgó 105,61 ha) betakarítása, beszállítása, 

tisztítása, szárítása, tárolása tárgyában érkezett ajánlatok elbírálása.  
Elıadó: Földi Imre szervezı 
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4. „Kistérségi Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás eszköz beszerzése” 
tárgyú ajánlatkérésre beérkezett szállítói ajánlatok elbírálása.  
Elıadó: Földi Imre szervezı 

 
5. Szociális Földprogram mőködtetésének támogatására pályázat benyújtásáról 

döntéshozatal. 
Elıadó: Földi Imre szervezı 

 
6. Bejelentések  

 
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
199/2013.(V.21.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. május 21-én tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata. 
Elıadó: Pap Tibor polgármester  

 
2. Mezıgazdasági növények (ıszi búza, napraforgó 105,61 ha) növényvédelmével 

kapcsolatos szolgáltatásokra érkezett ajánlatok elbírálása. 
Elıadó: Földi Imre szervezı 

 
3. Mezıgazdasági növények (ıszi búza, napraforgó 105,61 ha) betakarítása, beszállítása, 

tisztítása, szárítása, tárolása tárgyában érkezett ajánlatok elbírálása.  
Elıadó: Földi Imre szervezı 

 
4. „Kistérségi Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás eszköz beszerzése” 

tárgyú ajánlatkérésre beérkezett szállítói ajánlatok elbírálása.  
Elıadó: Földi Imre szervezı 

 
5. Szociális Földprogram mőködtetésének támogatására pályázat benyújtásáról 

döntéshozatal. 
Elıadó: Földi Imre szervezı 

 
6. Bejelentések  

 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a Dél-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának felülvizsgálata. 
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Elmondja, hogy 2013. január 1. napjától hatályát vesztette a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény, ugyanakkor hatályba 
lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. 
fejezete, mely a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.  
Az Mötv. a 146. § (1) bekezdése alapján 2013. június 30-ig biztosít lehetıséget, hogy a 
hatálybalépése elıtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselı-testületek 
vizsgálják felül és az Mötv. rendelkezéseinek megfelelıen módosítsák.  
A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé:  
Az Mötv. 93. §-a meghatározza a társulási megállapodások kötelezı tartalmi elemeit, melyek 
beillesztésre, valamint az Mötv-nek megfelelıen módosításra kerültek a megállapodásban. 

1. Az Mötv. 95. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy a társulási tanács tagjai közül elnököt, 
alelnököt választhat. A Társulási Megállapodás azonban „elnökhelyettes” kifejezést 
használ. A Megállapodásban az Mötv. terminológiája átvezetésre került és így a 
Társulási Megállapodásban az „elnökhelyettes” megnevezés helyébe az „alelnök” 
megnevezés lép.  

2. Az Mötv 95. § (4) bekezdése alapján a taggyőlés munkaszervezeti feladatait az 
Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el, ezért szükséges ennek Társulási 
Megállapodásban való rögzítése és az önálló munkaszervezetre vonatkozó 
rendelkezések törlése. 

3. A Társulás Elnökségét ezidáig a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény melléklete szerinti egy kistérséghez tartozó 
Tagok által kistérségenként delegált 1-1-fı alkotta. A települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásairól szóló törvény 2013. január 1. napjától hatályát 
vesztette, ezért indokolt az Elnökség tagjaira vonatkozó rendelkezések felülvizsgálata. 

4. A Társulási Megállapodás legutóbbi módosítása óta bekövetkezett 
jogszabályváltozások átvezetésre kerültek a Megállapodásban. 

A polgármester elmondja, hogy a DAREH Önkormányzati Társulás 8/2013.(V.08.) TGY. 
számú határozatával elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását. 
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a Társulási Megállapodás módosításával.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági 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 Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításával egyetért kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
200/2013.(V.21.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete dönt arról, hogy  

I. a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a 
módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következık 
szerint módosítja: 
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1.) A Megállapodás bevezetı részének elsı bekezdése helyébe a következı rendelkezés 
lép:  
„Az I. fejezet 1. pontjában meghatározott települési önkormányzatok képviselı-
testületei (továbbiakban: Tagok) - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § 
paragrafusában foglalt felhatalmazás alapján – abból a célból, hogy a dél-kelet alföldi 
régió területén a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl szóló 15/2003.(XI.7) KvVM 
rendelet 5. sz. mellékletében hatályba léptetett „A Dél-Alföld Statisztikai Régió 
Hulladékgazdálkodási tervében” meghatározott a komplex térségi feladatokat ellátó 
települési szilárd hulladékkezelı rendszerek a tervidıszak végéig kiépítésre 
kerüljenek, a követelményeknek megfelelı szolgáltató rendszer kialakításra kerüljön, 
az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi feltételek megteremtıdjenek és 
megvalósuljanak – testületeik döntése alapján Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
(továbbiakban: Társulás) megalakítására Társulási Megállapodást kötnek.” 

2.) A Megállapodás I. 1.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„1.) Társulás tagjai, azok székhelye 

 Név Székhely Képviseli 
Lakosságszám 

(2004. jan. 1-jén) 
Almáskamarás Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5747 Almáskamarás, 
Dózsa György u. 54. 

Mazán Attila 
polgármester 

1069 

Ambrózfalva Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

6919 Ambrózfalva, 
Dózsa Gy. u. 1. 

Perleczki 
Béláné 
polgármester 

566 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

6931 Apátfalva, 
Templom u. 69. 

Varga Péter 
polgármester 

3385 

Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

6623 Árpádhalom, 
Petıfi u. 17. 

Szarka Attila 
polgármester 

611 

Battonya Város Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5830 Battonya, 
Fı u. 91. 

Dr. Karsai 
József 
polgármester 

6712 

Békés Város Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5630 Békés, 
Petıfi Sándor út 2. 

Izsó Gábor 
polgármester 

21949 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyőlése 

5601 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. 

Vantara Gyula 
polgármester 

64626 

Békéssámson Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5946 Békéssámson, 
Hısök tere 10-12. 

Barna Jánosné 
polgármester 

2678 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5561 Békésszentandrás, 
Hısök tere 1. 

Sinka Imre 
polgármester 

4046 

Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5643 Bélmegyer, 
Petıfi S. u. 2. 

Dán Márton 
polgármester 

1155 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5538 Biharugra, 
Erzsébet u. 25. 

Vígh Ilona 
polgármester 

1149 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5527 Bucsa, 
Kossuth tér 6. 

Kláricz János 
polgármester 

2660 

Csabaszabadi Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5609 Csabaszabadi,  
Apácai út 6. 

Szeverényi 
Attiláné 
polgármester 

366 

Csanádalberti Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

6915 Csanádalberti, 
Fı u. 30 

Csjernyik 
Zoltán 
polgármester 

517 

Csanádapáca Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5662 Csanádapáca, 
Felszabadulás u. 31. 

Oláh Kálmán 
polgármester 

2926 

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

6913 Csanádpalota, 
Kelemen tér 10. 

Kovács 
Sándor 
polgármester 

3306 



 5 

Csanytelek Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

6647 Csanytelek, 
Volentér János tér 2. 

Forgó Henrik 
polgármester 

3160 

Csárdaszállás Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5621 Csárdaszállás, 
Petıfi S. u. 17. 

Petneházi 
Bálintné 
polgármester 

542 

Csorvás Város Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5920 Csorvás, 
Rákóczi u. 17. 

Szilágyi 
Menyhért 
polgármester 

5765 

Derekegyház Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete  

6621 Derekegyház, 
Kossuth u. 4. 

Szabó István 
polgármester 

1848 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5510 Dévaványa, 
Hısök tere 1. 

Pap Tibor 
polgármester 

8874 

Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselı-
testülete  

5624 Doboz, 
Kossuth tér 3. 

Simon István 
Tamás 
polgármester 

4774 

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5836 Dombegyház, 
Felszabadulás u. 5. 

Dr. Varga 
Lajos 
polgármester 

2431 

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5745 Dombiratos, 
Széchenyi u. 42. 

Bojczán Endre 
polgármester 

859 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5515 Ecsegfalva, 
Fı u. 67. 

Kovács Mária 
polgármester 

1662 

Elek Város Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5742 Elek, 
Gyulai u. 2. 

Pluhár László 
polgármester 

5511 

Eperjes Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

6624 Eperjes, 
Petıfi u. 1. 

Dr. Kiss Csaba 
polgármester 

695 

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

6625 Fábiánsebestyén, 
Szabadság tér 2. 

Dr. Kós 
György 
polgármester 

2039 

Földeák Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete1 

6922 Földeák, 
Szent László tér 1. 

Vass Imre 
polgármester 

3324 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5525 Füzesgyarmat, 
Szabadság tér 1. 

Bere Károly 
polgármester 

6487 

Gádoros Nagyközség Önkormányzat 
Képviselıtestülete 

5932 Gádoros, 
Kossuth u. 16. 

Dr. Prozlik 
László 
polgármester 

2447 

Gerendás Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5925 Gerendás 
Petıfi u. 2. 

Lengyel Zsolt 
András 
polgármester 

1546 

Geszt Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5734 Geszt 
Kossuth u. 1. 

Fábián 
Zsuzsánna 
polgármester 

911 

Gyula Város Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5700 Gyula 
Petıfi tér 3. 

Dr. Görgényi 
Ernı 
polgármester 

32372 

Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyőlése1 

6800 Hódmezıvásárhely, 
Kossuth tér 1. 

Almási István 
polgármester 

47946 

Hunya Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete1 

5555 Hunya, 
Rákóczi út 19. 

Petényi 
Szilárdné 
polgármester 

782 

Kamut Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5673 Kamut, 
Petıfi S. utca 106. 

Balog Imréné 
polgármester 

1210 

Kardos Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5552 Kardos, 
Gyomai út 24. 

Brlás János 
polgármester 

793 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5945 Kardoskút, 
Március 15. tér 3. 

Lengyel 
György 
polgármester 
 

974 
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Kertészsziget Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5526 Kertészsziget, 
Kossuth L. u. 1. 

Kláricz 
Jánosné 
polgármester 

479 

Kétegyháza Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5741 Kétegyháza, 
Fı tér 9. 

Kalcsó 
Istvánné 
polgármester 

4198 

Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5674 Kétsoprony, 
Dózsa Gy. u. 11. 

Völgyi Sándor 
László 
polgármester 

1581 

Kevermes Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5744 Kevermes, 
Jókai u. 1. 

Lantos Zoltán 
polgármester 

2402 

Királyhegyes Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

6911 Királyhegyes, 
Jókai u. 38. 

Horváth Lajos 
polgármester 
 

793 

Kisdombegyház Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5837 Kisdombegyház, 
Kossuth u. 77. 

Tonka István 
Jánosné 
polgármester 
 

603 

Körösnagyharsány Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5539 Körösnagyharsány, 
Kossuth tér 8. 

Máté Pál 
polgármester 
 

694 

Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5522 Köröstarcsa, 
Kossuth tér 7. 

Smiri László 
Polgármester 
 

2953 

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5536 Körösújfalu, 
Fı u. 14. 

Szabó Csaba 
Polgármester 
 

662 

Kötegyán Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5725 Kötegyán, 
Kossuth u. 33. 
 

Nemes János 
polgármester 1653 

Kövegy Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

6912 Kövegy, 
Kossuth u. 29. 

Galgóczkiné 
Krobák Mária 
Anna 
polgármester 
 

476 

Kunágota Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 
 

5746 Kunágota, 
Rákóczi F. u. 9. 

Pápai Zoltán 
polgármester 3141 

Lıkösháza Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5743 Lıkösháza, 
Eleki út 28. 

Szőcsné 
Gergely 
Györgyi Edit 
polgármester 

2044 

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5667 Magyarbánhegyes, 
Jókai u. 38. 

Sódarné Varga 
Gyöngyi 
polgármester 
 

2687 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

6932 Magyarcsanád, 
Templom tér 1. 

Guba István 
Polgármester 
 

1629 

Magyardombegyház Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5838 Magyardombegyház, 
Zalka Máté u. 61. 

Dús Ildikó 
Polgármester 
 

304 

Makó Város Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

6900 Makó, 
Széchenyi tér 22. 
 

Dr. Buzás 
Péter 
polgármester 
 

25534 

Maroslele Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

6921 Maroslele, 
Szabadság tér 1. 

Dr. Martonosi 
György 
polgármester 
 

2217 
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Medgyesbodzás Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5663 Medgyesbodzás, 
Széchenyi u. 38. 

Krucsai József 
polgármester 

1237 

Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5666 Medgyesegyháza, 
Kossuth tér 1. 

Ruck Márton 
polgármester 

4124 

Méhkerék Község Települési Önkormányzat 
Képviselı-testülete  

5726 Méhkerék, 
Kossuth L. u. 80. 

Tát Margit 
polgármester 

2322 

Mezıgyán Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5732 Mezıgyán, 
Árpád u. 37. 

Zsoldos Zoltán 
polgármester 

1321 

Mezıhegyes Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5820 Mezıhegyes, 
Kozma F. u. 11. 

Kovácsné dr. 
Faltin Erzsébet 
polgármester 

6401 

Mezıkovácsháza Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5800 Mezıkovácsháza, 
Árpád u. 176. 

Prof.Dr. 
Turcsán Zsolt 
polgármester 

7039 

Mindszent Város Önkormányzat Képviselı-
testülete 

6630 Mindszent, 
Köztársaság tér 31. 

Zsótér Károly 
polgármester 

7622 

Murony Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5672 Murony, 
Földvári u. 1. 

Fekete Ferenc 
Zoltán 
polgármester 

1480 

Nagybánhegyes Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5668 Nagybánhegyes, 
Kossuth u. 64. 

Jancsó Ottó 
polgármester 

1562 

Nagyér Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

6917 Nagyér, 
Szabadság u. 33. 

Lırincz Tibor 615 

Nagykamarás Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5751 Nagykamarás 
Kossuth u. 2. 

Pelle István 
polgármester 

1563 

Nagylak Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

6933 Nagylak 
Petıfi u. 14. 

Gyarmati 
András 
polgármester 

649 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

6622 Nagymágocs, 
Szentesi út 42. 

Atkári 
Krisztián 
polgármester 

3467 

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5931 Nagyszénás, 
Hısök útja 9. 

Nyemcsok 
János 
polgármester 

5773 

Nagytıke Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

6612 Nagytıke, 
Széchenyi tér 6. 

Varga 
Lászlóné 
polgármester 

501 

Óföldeák Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

6923 Óföldeák, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

Hajnal Gábor 
polgármester 

541 

Okány Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5534 Okány, 
Kossuth u. 16. 

Fekete Zoltán 
polgármester 

2941 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5900 Orosháza,  
Szabadság tér 4-6. 

Csizmadia 
Ibolya 
alpolgármester 

31927 

Örménykút Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5556 Örménykút, 
Dózsa Gy. u. 26. 

Szakács 
Jánosné 
polgármester 

530 

Pitvaros Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

6914 Pitvaros, 
Kossuth u. 30. 

Anderkó Attila 
polgármester 1600 

Pusztaföldvár Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5919 Pusztaföldvár, 
Rákóczi u. 66. 

Dr. Baranyi 
István 
polgármester 

2028 

Sarkad Város Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5720 Sarkad, 
Kossuth u. 27. 

Bende Róbert 
polgármester 

11238 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5731 Sarkadkeresztúr, 
Vörösmarty u. 7. 

Bakucz Péter 
polgármester 

1893 

Szabadkígyós Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5712 Szabadkígyós, 
Kossuth tér 3. 

Balogh József 
polgármester 
 

2930 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5521 Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8. 

Macsári József 
polgármester 

10257 

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-
testülete 

6635 Szegvár, 
Szabadság tér 2. 

Gémes László 
polgármester 

4997 

Székkutas Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

6821 Székkutas, 
Béke u. 2. 

Szél István 
polgármester 

2560 

Szentes Város Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

6600 Szentes, 
Kossuth tér 6. 

Szirbik Imre 
polgármester 

31022 

Tarhos Község Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5641 Tarhos, 
Petıfi Sándor u. 29. 

Hornok 
Sándor 
polgármester 

983 

Telekgerendás Község Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5675 Telekgerendás, 
Dózsa György u. 13. 

Medvegy 
Mihályné 
polgármester 

1713 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5940 Tótkomlós, 
Fı út 1. 

Dr. Garay Rita 
polgármester 

6760 

Újkígyós Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5661 Újkígyós, 
Kossuth u. 41. 

Szebellédi 
Zoltán 
polgármester 

5940 

Újszalonta Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5727 Újszalonta, 
Béke u. 35. 

Jova Tibor 
polgármester 

141 

Végegyháza Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5811 Végegyháza, 
Széchenyi u. 2. 

Varchó István 
polgármester 

1681 

Vésztı Város Önkormányzat  
Képviselı-testülete 

5530 Vésztı, 
Kossuth Lajos u. 62. 

Molnár Sándor 
polgármester 

8012 

Zsadány Község Önkormányzat Képviselı-
testülete 

5537 Zsadány, 
Béke u. 82. 

Dudás Árpád 
polgármester 

1849 

Lakosságszám összesen: 485942” 

3.) A Megállapodás I.7.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik.” 
 

4.) A Megállapodás I.10.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„A Társulás gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: nem költségvetési szerv törzskönyvi 
jogi személy.” 
 

5.) A Megállapodás I.11.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az „Alelnök” 
szövegrész lép.  
 
6.) A Megállapodás I.14.) pont második bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„A nyilvántartás felfektetése és vezetése a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi 
Polgármesteri Hivatal feladata.” 
 

7.) A Megállapodás II.16.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„A Tagok – tekintettel a környezetvédelem kiemelt szerepére, a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségük hatékony 
ellátása érdekében - saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó települési 
szilárd hulladék begyőjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények 
létrehozására és üzemeltetésére kötnek szerzıdést, melynek megvalósulásában kiemelten 
érdekeltek az érintett települések önkormányzatai. A feladat megvalósítása során a Tagok 
egy hulladékégetı mő létesítését, hulladékátrakó állomások, hulladékkezelı mővek, 
hulladékválogató létesítmények, hulladékgyőjtı udvarok és szigetek kialakítását, valamint 
elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják.” 
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8.) A Megállapodás III.20.) pontja I.a.) alpontja törlésre kerül. 
 
9.) A Megállapodás IV.32.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:  

„A Tagok, illetve képviselıik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt 
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendık, 
nem érintettek részére csak felhatalmazás alapján adhatják ki, kivéve a közérdekő 
adatokat, melyekkel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járnak el.” 
 

10.) A Megállapodás IV.34.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„A Taggyőlés, valamint a Társulás Elnökségének tagjai a Társulás mőködésérıl a 
Tagokat évente legalább egy alkalommal tájékoztatják.” 
 

11.) A Megállapodás V.35.) pontjának f) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„Tagok rögzítik, hogy bármely tag által vállalt mőködési hozzájárulás, valamint a 
fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 
társulás székhely szerinti vagy a társulási megállapodásban meghatározott székhely 
(gesztor) önkormányzat a fizetési határidıt követı 15. naptól azonnali beszedési 
megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely (gesztor) önkormányzat nem 
tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács 
(Taggyőlés) új székhely (gesztor) önkormányzat kijelölésérıl dönthet, amelyet egyúttal 
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely (gesztor) önkormányzat ellen azonnali 
beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.” 
 

12.) A Megállapodás VI.37.) pontjából az „illetve Munkaszervezete” szövegrész törlésre 
kerül. 
 
13.) A Megállapodás VII.40.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„A tagok mindegyikének – kizárólagos hatáskörében minısített többséggel hozott – 
határozata szükséges a Társulási Megállapodás jóváhagyásához, módosításához, a 
Társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, valamint a Társulás 
megszüntetéséhez. 
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a csatlakozni kívánó önkormányzatnak a 
csatlakozási szándékáról a Taggyőlést a vonatkozó minısített többséggel hozott 
határozatának megküldésével, legalább hat hónappal korábban értesítenie kell. A 
csatlakozási eljárásra egyebekben a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltak 
az irányadók.” 
 

14.) A Megállapodás VII. 42.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 
15.) A Megállapodás VII. 43.) pontjának második bekezdése helyébe a következı rendelkezés 
lép: 

„A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelızıen kell 
a Taggyőlésnek írásban bejelenteni.” 
 

16.) A Megállapodás VII.44.) pontjának elsı bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„A Taggyőlés minısített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával fontos okból kizárhatja azt a Tagot, amely a Társulási Megállapodásban 
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foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidıben nem tesz 
eleget.” 
 

17.) A Megállapodás VII.48.) pontja kiegészül az alábbi negyedik bekezdéssel: 
 

„A Társulásból történı kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történı 
kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történı kiadása 
veszélyeztetné a Társulás további mőködését. Ebben az esetben a kivált tagot – a 
Társulással kötött szerzıdés alapján – használati díj illeti meg.” 
 

18.) A Megállapodás VIII.55.) pontja és 56.) pontja elsı bekezdése helyébe a következı 
rendelkezések lépnek: 
 

„55.) A Társulás szervei a Taggyőlés, a Társulás Elnöksége, a Társulás Elnöke, a 
Társulás Alelnökei és a Társulás Bizottságai. 

A Taggyőlés 
56.) A Társulás legfıbb döntéshozó szerve a Tagok (al)polgármestereibıl álló 
társulási tanács (továbbiakban Taggyőlés). A Taggyőlés tagjainak megbízatása az 
önkormányzati ciklus idejéig tart.” 
 

19.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Elnöksége” alcím 57.) pontja helyébe a 
következı rendelkezés lép: 

 
„57. A Társulás munkáját a Taggyőlés ülései közötti idıszakban a Társulás 
Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) látja el azzal, hogy a Tagok által a Társulásra 
átruházott hatásköröket nem gyakorolhatja.  
Az Elnökség 11 tagú, mely az elnökbıl, az elnök-helyettesekbıl és 8 elnökségi 
tagból áll. 
Az Elnökségi tagokat a Taggyőlés tagjai sorából az alakuló ülésen, vagy az ok 
felmerülését követı elsı ülésen egyszerő többségő szavazatával választja meg.” 
 

20.) A Megállapodás VIII. 58.) pontja és a „Társulás Elnökhelyettesei”, valamint az utána 
következı 59.) és 60.) pontjai helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„58.) A Társulás Elnökét (aki egyben a Taggyőlés és az Elnökség elnöke is) a 
Taggyőlés tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg. 
Az Elnök személyére a Taggyőlés bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás 
Elnökének megválasztásáról a Taggyőlés egyszerő többséggel dönt. 
A Társulás Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 
Társulás képviseletét, illetve a Taggyőlés és az Elnökség ülésén az elnöki teendıket 
külön meghatalmazás nélkül a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban 
meghatározottak szerint a Társulás erre felhatalmazott Alelnöke látja el. 
Az Elnök részletes feladatait és hatásköreit a Társulás Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata határozza meg. 
 

Társulás Alelnökei 
 

„59.) A Taggyőlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére az Elnökség 
tagjai sorából 2 Alelnököt választ. Az Alelnökök személyére az Elnök tehet 
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javaslatot. A Társulás Alelnökeinek megválasztásáról a Taggyőlés egyszerő 
többséggel dönt. 
 

Társulás Bizottságai 
 

60. A Taggyőlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére 5 fıs Pénzügyi 
Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a Taggyőlés egyszerő többséggel 
választja meg, 3 fıt a Taggyőlés tagjai sorából, 2 fıt külsı pénzügyi szakértık közül. 
A Pénzügyi Bizottság tagjai sorából Elnököt választ, Elnökét a Társulás tagjai közül 
kell megválasztani.” 
 

21.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Munkaszervezete (PIU)” alcím és az 
utána következı szövegrész helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„A Taggyőlés munkaszervezete 
 
62.) A Taggyőlés munkaszervezeti feladatait (döntések elıkészítése, végrehajtás 
szervezése) az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el az Mötv. 95. § (4) bekezdése 
alapján.” 
 

22.) A Megállapodás IX.64.) pontjának elsı bekezdésében az „Elnökhelyettes” szövegrész 
helyébe az „ Alelnök” szövegrész lép. 

 
23.) A megállapodás IX. 64.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatal” 

szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép. 
 
24.) A Megállapodás IX. 65.) pontjának elsı mondata helyébe a következı rendelkezés lép: 

„A Taggyőlés akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével 
rendelkezı képviselı jelen van.” 
 

25.) A Megállapodás IX. 67.) és 68.) pontjainak helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„67.) A javaslat elfogadásához - a 68.) pontban foglalt kivételekkel – legalább annyi 
tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévı tagok szavazatainak a 
felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerő 
többség). 
68.) Az alábbi döntések meghozatalához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, 
amely eléri a társulásban részt vevı tagok szavazatának több mint felét és az általuk 
képviselt települések lakosságszámának a felét (minısített többség). 
 

a.) a Társulás Megállapodás jóváhagyásához,  
b.) a Társulási Megállapodás módosításához,  
c.) a Társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 
d.) a Társulási Megállapodás megszüntetéséhez,  
e.) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához,  
f.) tag kizárásához. 
 
Az a.)-d.) pontokban foglaltakhoz a Társulásban részt vevı képviselı-testületek 
mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges.” 
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26.) A Megállapodás IX. 69.) pontja a.) alpontjában az „Elnökhelyetteseinek” szövegrész 
helyébe az „Alelnökeinek” szövegrész lép. 
 
27.) A Megállapodás IX.71.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 
 
28.) A Megállapodás IX.72.) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” 
szövegrész lép. 
 

29.) A Megállapodás IX. 73.) pontjának elsı bekezdésében az 
„Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az „Alelnök” szövegrész lép. 

30.)  
31.) A Megállapodás IX.73.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei Közigazgatási 

Hivatal” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép. 
 
31.) A Megállapodás IX. 74.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az 
„Alelnök” szövegrész lép. 
 
32.) A Megállapodás IX.75.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 
 
33.) A Megállapodás IX. 76) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” 
szövegrész lép. 
 
34.) A Megállapodás IX. fejezetének „A Munkaszervezet feladatai” alcíme és az utána 
következı 84.) pont törlésre kerül. 
 
35.) A Megállapodás XI. 90.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„90.) A Tagok vitás kérdéseiket elsısorban és kötelezıen tárgyalásos úton, egymás 
között – szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek 
bevonásával – egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a 
Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.” 
 

36.) A Megállapodás XI. 92.) pontjának elsı mondatának helyébe a következı rendelkezés 
lép. 
 

„Ezen Társulási Megállapodás megkötésénél a Tagok a vonatkozó Kohéziós 
elıírások mellett, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény elıírásait veszik figyelembe.” 
 

37.) A megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép hatályba. 
 
II. felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Pap Tibor polgármester a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért 
Határidı:     a Társulási Megállapodás aláírására 2013. június 30. 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-
testülete a 42/2013.(I.28.) sz. határozatával döntött arról, hogy 2013. augusztus 1. napjától 
csatlakozni kíván a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társuláshoz.  
A DAREH Önkormányzati Társulás 10/2013.(V.8.) TGY. számú határozatával döntött arról, 
hogy Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testületének csatlakozási szándékát 2013. 
augusztus 1. napjától elfogadja és 11/2013.(V.8.) TGY. számú határozatával döntött a 
Társulási Megállapodás ennek megfelelı módosításáról. 
A DAREH Önkormányzati Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 2.3. pontja 
alapján a Társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel 
hozott hozzájáruló döntése szükséges a csatlakozási kérelem elfogadásáról, valamint az Mötv. 
88. § (2) bekezdése alapján a Társulásban részt vevı önkormányzatok képviselı-testületeinek 
mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás 
módosításához. 
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért a Társulási Megállapodás módosításával.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági 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 Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításával egyetért kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
201/2013.(V.21.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete dönt arról, hogy  
1.) a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a 
módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következık szerint 
módosítja: 

a.) A Megállapodás I.1. pontja kiegészül az alábbi sorral és a „Lakosságszám összesen” sor 
a következıre módosul: 

Név Székhely Képviseli Lakosságszám 
(2004. jan. 1-jén) 

Mezıberény Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete 

5650 Mezıberény, 
Kossuth L. tér 1. 

Siklósi István 
polgármester 

10.871 fı 
(2012. jan. 1-jén) 

Lakosságszám összesen:  496759 
 

b.) A megállapodás jelen módosítása 2013. augusztus 1. napján lép hatályba; 
 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Pap Tibor polgármester a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért 
Határidı:     a Társulási Megállapodás aláírására 2013. július 31. 
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2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
mezıgazdasági növények (ıszi búza, napraforgó 105,61 ha) növényvédelmével kapcsolatos 
szolgáltatásokra érkezett ajánlatok elbírálása. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre képviselı, szervezı – elmondja, hogy a testület döntése értelmében az ajánlatokat 
megkérték.  
Az ajánlatok beadási határideje 2013. május 15. 1000 óra volt, amely idıpontig egy ajánlat 
érkezett, amely a következı: 
            Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó  
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. sz. 

Ajánlattételi ára: 5.114.921,- Ft + ÁFA 
A Bíráló Bizottság javasolja, hogy Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó ajánlatát 
fogadják el. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a testület Szőcs Tibor Imre 
mezıgazdasági vállalkozó, mint egyetlen érvényes ajánlatot tevı 5.114.921,- Ft + ÁFA áras 
ajánlatát hirdessék ki nyertesnek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági 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 a „Mezıgazdasági 
növények (ıszi búza,napraforgó) 105,61 ha növényvédelmi kezelések” vonatkozásban kiírt 
ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
„Mezıgazdasági növények (ıszi búza,napraforgó) 105,61 ha növényvédelmi 
kezelések ” eljárás eredményeként a Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt 
borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
„Mezıgazdasági növények (ıszi búza, napraforgó) 105,61 ha növényvédelmi 
kezelések” eljárás eredményeként a Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.  - mint egyetlen érvényes ajánlattevınek - 5.114.921,- 
Ft + ÁFA áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
„Mezıgazdasági növények (ıszi búza,napraforgó) 105,61 ha növényvédelmi 
kezelések” helyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa. 
Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírásával.” kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
202/2013.(V.21.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Mezıgazdasági 
növények (ıszi búza,napraforgó) 105,61 ha növényvédelmi kezelések” vonatkozásban kiírt 
ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
„Mezıgazdasági növények (ıszi búza,napraforgó) 105,61 ha növényvédelmi 
kezelések ” eljárás eredményeként a Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt 
borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
„Mezıgazdasági növények (ıszi búza, napraforgó) 105,61 ha növényvédelmi 
kezelések” eljárás eredményeként a Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1.  - mint egyetlen érvényes ajánlattevınek - 5.114.921,- 
Ft + ÁFA áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
„Mezıgazdasági növények (ıszi búza,napraforgó) 105,61 ha növényvédelmi 
kezelések” helyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa. 
 
Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírásával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  
              Földi Imre szervezı 
Határidı: 2013. október 31. 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
mezıgazdasági növények (ıszi búza, napraforgó 105,61 ha) betakarítása, beszállítása, 
tisztítása, szárítása, tárolása tárgyában érkezett ajánlatok elbírálása.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére. 
Földi Imre képviselı, szervezı – elmondja, hogy a testület döntése értelmében az ajánlatokat 
megkérték.  
Az ajánlatok beadási határideje 2013. május 15. 1000 óra volt, amely idıpontig egy ajánlat 
érkezett szintén Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozótól. 
A bíráló bizottság döntése alapján javasolja az eljárást érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítani, továbbá javasolja, hogy a Képviselı-testület fogadja el – mint egyetlen érvényes 
ajánlatot tevı –, Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 Dévaványa, Mikszáth u. 
48/1. ajánlatát. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a testület Szőcs Tibor Imre 
mezıgazdasági vállalkozó, mint egyetlen érvényes ajánlatot tevı ajánlatát hirdessék ki 
nyertesnek. 
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Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági 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 a „Dévaványa Város 
Önkormányzat tulajdonát képezı földterületein termelt 105,61 ha (ıszi búza, napraforgó), a 
betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására és tárolására” vonatkozásban kiírt 
ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „ Dévaványa 
Város Önkormányzat tulajdonát képezı földterületein termelt 105,61 ha (ıszi búza, 
napraforgó), a betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására és tárolására” 
eljárás eredményeként a Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt 
borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
Város Önkormányzat tulajdonát képezı földterületein termelt 105,61 ha (ıszi búza, 
napraforgó), a betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására és tárolására” 
eljárás eredményeként a Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1., mint egyetlen érvényes ajánlattevınek alábbi 
táblázatban megjelölt áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek: 

 

Ssz. Munka megnevezése 
Ajánlati ár 
N0 Áfa Bo 

1. İszi búza  learatása (Ft+Áfa/ha)  15.500.- 4.185.- 19.685.- 

2. 
Ajánlattevı jármővével az ajánlattevı 
telephelyére történı beszállítása mérlegeléssel 
(Ft+Áfa/to) 

1.200.- 324.- 1.524.- 

3. Beszállított búza tisztítása (Ft+Áfa/to) 2.000.- 540.- 2.540.- 

4. 
14,5 %-ot meghaladó víztartalom esetén 
szárítás elvégzése (Ft+Áfa/to) 

- - - 

5. 
Betárolás ajánlattevı tároló épületében 
(Ft+Áfa/to) 

350.- 94.5.- 444,5.- 

6. 
Tárolás (idıtartama ajánlatkérı 
szempontjából még nem ismert) 
(Ft+Áfa/to/nap) 

10.- 2,7.- 12,7.- 

7. 
Ajánlatkérı által történı értékesítés esetén 
kitárolás (Ft+Áfa/to) 

350.- 94,5.- 444,5.- 

 

Ssz. Munka megnevezése 
Ajánlati ár 
N0 Áfa Bo 

1. Napraforgó learatása (Ft+Áfa/ha)  15.500.- 4.185.- 19.685.- 

2. 
Ajánlattevı jármővével az ajánlattevı 
telephelyére történı beszállítása mérlegeléssel 
(Ft+Áfa/to) 

1.500.- 405.- 1.905.- 

3. Beszállított napraforgó tisztítása (Ft+Áfa/to) 2.000.- 540.- 2.540.- 

4. 
12,0 %-ot meghaladó víztartalom esetén 
szárítás elvégzése (Ft+Áfa/to) 

- - - 

5. 
Betárolás ajánlattevı tároló épületében 
(Ft+Áfa/to) 

350.- 94,5.- 444,5.- 



 17 

6. 
Tárolás (idıtartama ajánlatkérı 
szempontjából még nem ismert) 
(Ft+Áfa/to/nap) 

10.- 2,7.- 12,7.- 

7. 
Ajánlatkérı által történı értékesítés esetén 
kitárolás (Ft+Áfa/to) 

350.- 94,5.- 444,5.- 

 
3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 

Város Önkormányzat tulajdonát képezı földterületein termelt 105,61 ha (ıszi búza, 
napraforgó), a betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására és tárolására” helyi 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa. Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírásával.” kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
203/2013.(V.21.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa Város 
Önkormányzat tulajdonát képezı földterületein termelt 105,61 ha (ıszi búza, napraforgó), a 
betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására és tárolására” vonatkozásban kiírt 
ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „ Dévaványa 
Város Önkormányzat tulajdonát képezı földterületein termelt 105,61 ha (ıszi búza, 
napraforgó), a betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására és tárolására” 
eljárás eredményeként a Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. ajánlattevınek az ajánlattételi határidı lejártáig zárt 
borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 
Város Önkormányzat tulajdonát képezı földterületein termelt 105,61 ha (ıszi búza, 
napraforgó), a betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására és tárolására” 
eljárás eredményeként a Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5510 
Dévaványa, Mikszáth u. 48/1., mint egyetlen érvényes ajánlattevınek alábbi 
táblázatban megjelölt áras ajánlatát hirdeti ki nyertesnek: 

 

Ssz. Munka megnevezése 
Ajánlati ár 
N0 Áfa Bo 

1. İszi búza  learatása (Ft+Áfa/ha)  15.500.- 4.185.- 19.685.- 

2. 
Ajánlattevı jármővével az ajánlattevı 
telephelyére történı beszállítása mérlegeléssel 
(Ft+Áfa/to) 

1.200.- 324.- 1.524.- 

3. Beszállított búza tisztítása (Ft+Áfa/to) 2.000.- 540.- 2.540.- 

4. 
14,5 %-ot meghaladó víztartalom esetén 
szárítás elvégzése (Ft+Áfa/to) 

- - - 

5. 
Betárolás ajánlattevı tároló épületében 
(Ft+Áfa/to) 

350.- 94.5.- 444,5.- 

6. 
Tárolás (idıtartama ajánlatkérı 
szempontjából még nem ismert) 
(Ft+Áfa/to/nap) 

10.- 2,7.- 12,7.- 
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7. 
Ajánlatkérı által történı értékesítés esetén 
kitárolás (Ft+Áfa/to) 

350.- 94,5.- 444,5.- 

 
 

Ssz. Munka megnevezése 
Ajánlati ár 
N0 Áfa Bo 

1. Napraforgó learatása (Ft+Áfa/ha)  15.500.- 4.185.- 19.685.- 

2. 
Ajánlattevı jármővével az ajánlattevı 
telephelyére történı beszállítása mérlegeléssel 
(Ft+Áfa/to) 

1.500.- 405.- 1.905.- 

3. Beszállított napraforgó tisztítása (Ft+Áfa/to) 2.000.- 540.- 2.540.- 

4. 
12,0 %-ot meghaladó víztartalom esetén 
szárítás elvégzése (Ft+Áfa/to) 

- - - 

5. 
Betárolás ajánlattevı tároló épületében 
(Ft+Áfa/to) 

350.- 94,5.- 444,5.- 

6. 
Tárolás (idıtartama ajánlatkérı 
szempontjából még nem ismert) 
(Ft+Áfa/to/nap) 

10.- 2,7.- 12,7.- 

7. 
Ajánlatkérı által történı értékesítés esetén 
kitárolás (Ft+Áfa/to) 

350.- 94,5.- 444,5.- 

 
3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Dévaványa 

Város Önkormányzat tulajdonát képezı földterületein termelt 105,61 ha (ıszi búza, 
napraforgó), a betakarítására, beszállítására, tisztítására, szárítására és tárolására” helyi 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa. 
Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírásával. 
 
Felelıs:        Pap Tibor polgármester  
                      Földi Imre szervezı 
Határidı: 2013. október 31. 

 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
„Kistérségi Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás eszköz beszerzése” tárgyú 
ajánlatkérésre beérkezett szállítói ajánlatok elbírálása.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre képviselı, szervezı – elmondja, hogy a testület döntése értelmében az ajánlatokat 
megkérték.  
A megadott határidıig három ajánlat érkezet, amelyek a következık: 

1. KC-BÉKÉS KFT. 
5600 Békéscsaba, Felsınyomás 428. 
Ajánlati ára: 2.866.000,- Ft + ÁFA 

2. AGROSPIC KFT. 
2433 Sárosd, Seregélyesi út 8/A 
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3. TRAKTOR-TRADE KFT. 
6800 Hódmezıvásárhely, Pipacs u. 44. 
Ajánlati ár: 2.800.000,- Ft + ÁFA 

Elmondja, hogy az AGROSPIC Kft. helyett az UMWELT KFT. adott ajánlatot, így ajánlata 
érvénytelen. Megjegyzi, hogy összességében vizsgálva is - ha érvényes lenne -, a harmadik 
legkedvezıbb ajánlattevı lenne. Ajánlati ára: 3.470.000,- Ft + ÁFA. 
Elmondja, hogy a Bíráló Bizottság a KC-Békés Kft. (5600 Békéscsaba, Felsınyomás 428.), - 
mint összességében legkedvezıbb ajánlattevı - nettó 2.866.000,- Ft + ÁFA áras ajánlatát 
javasolja kihirdeti nyertesnek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a testület a KC-Békés Kft. 5600 
Békéscsaba, Felsınyomás 428., - mint összességében legkedvezıbb ajánlattevı - nettó 
2.866.000,- Ft + ÁFA áras ajánlatát hirdessék ki nyertesnek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági 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 a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás nagy értékő tárgyi eszköz beszerzése” 
vonatkozásban kiírt ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket 
hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás nagy értékő tárgyi eszköz 
beszerzése” eljárás eredményeként a Traktor Trade Kft. 6800 Hódmezıvásárhely, 
Pipacs u. 44., KC-Békés Kft. 5600 Békéscsaba, Felsınyomás 428., ajánlattevınek az 
ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és 
alkalmasnak nyilvánítja. Az UMWELT KFT. 6724 Szeged, Rókusi krt. 90. ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja, mivel ajánlattételre nem lett felkérve. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás nagy értékő tárgyi eszköz 
beszerzése eljárás eredményeként a KC-Békés Kft. 5600 Békéscsaba, Felsınyomás 
428.,” - mint összességében legkedvezıbb ajánlattevı - nettó 2.866.000,- Ft+ÁFA áras 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás nagy értékő tárgyi eszköz 
beszerzése” helyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevıt az eljárás eredményérıl 
tájékoztassa.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 

 
Határozat: 
204/2013.(V.21.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás nagy értékő tárgyi eszköz beszerzése” 
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vonatkozásban kiírt ajánlatkérésre érkezett ajánlat elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket 
hozza:  

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás nagy értékő tárgyi eszköz 
beszerzése” eljárás eredményeként a Traktor Trade Kft. 6800 Hódmezıvásárhely, 
Pipacs u. 44., KC-Békés Kft. 5600 Békéscsaba, Felsınyomás 428., ajánlattevınek az 
ajánlattételi határidı lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatát érvényesnek és 
alkalmasnak nyilvánítja. Az UMWELT KFT. 6724 Szeged, Rókusi krt. 90. ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja, mivel ajánlattételre nem lett felkérve. 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás nagy értékő tárgyi eszköz 
beszerzése eljárás eredményeként a KC-Békés Kft. 5600 Békéscsaba, Felsınyomás 
428.,” - mint összességében legkedvezıbb ajánlattevı - nettó 2.866.000,- Ft+ÁFA áras 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 

3. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kistérségi 
Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás nagy értékő tárgyi eszköz 
beszerzése” helyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 

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

 
 
 

5.Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely a Szociális 
Földprogram mőködtetésének támogatására pályázat benyújtásáról döntéshozatal. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre részére.  
Földi Imre képviselı, szervezı – elmondja, hogy az Emberi Erıforrások Minisztériuma, mint 
támogató megbízásából az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a XX. Emberi Erıforrások Minisztériuma 
költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2012. évi felhasználásának 
szabályairól szóló 34/2012.(X.17.) EMMI rendelet alapján nyílt pályázatot hirdetett szociális 
földprogramok megvalósításának támogatására.   
A pályázat célja: a helyi munkanélküliség kezelésében, a foglalkoztatás elısegítésében, 
különösen a hátrányokkal sújtott társadalmi csoportok esetében, valamint a feketegazdaság 
visszaszorításában a szociális földprogram jelentıs szerepet kíván betölteni. 
Elmondja, hogy három komponens szerepel a kiírásban, egy pályázó csak egy komponensre 
nyújthat be pályázatot. 
Elmondja, hogy a „C” komponensre kívánnak pályázatot benyújtani, amely a kertkultúra és 
kisállattartási alprojekt.  
Az alprojekt célja a bevont résztvevıknek a saját háztartás-gazdaságok, kertkultúrájuk 
mővelésében történı munkatapasztalat kialakításának elısegítése. A tevékenység irányulhat a 
háztáji konyhakertek megmővelésének elısegítésére, és/vagy családi állattartás, -tenyésztés 
beindítására.  
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A képviselı elmondja, hogy a szükséges kompetenciák elsajátítása és munkatapasztalat 
megszerzése érdekében a pályázónak vállalnia kell: 

− a pályázat ezen alprojektje keretében elnyert mezıgazdasághoz kapcsolódó javaknak a 
kedvezményeztettek részére történı átadását; 

− mezıgazdasági tájékoztató elıadás szervezését minimum 20 óra keretében, a 
kedvezményezettek azon való részvételének biztosítását, felkészítését; 

− a kedvezményezettek részére történı folyamatos segítés biztosítását. 
Az alprojekt végrehajtásakor szakképzett agrár,- vagy mezıgazdasági végzettségő szakembert 
kell biztosítani, aki a kedvezményezettek programra történı felkészülését segíti, folyamatos 
szaktanácsadást nyújt, és a program idıszakában, mint folyamatsegítı mentor biztosítja a 
program sikeres megvalósulását. 
A támogatás mértéke minimum 500.000,- Ft – maximum 1.200.000,- Ft. 
A támogatás vissza nem térítendı, a projekt keretén belül igényelt támogatás 100 %-a. A 
pályázat keretében önrész kötelezıen nem került elıírásra, a biztosított földterület és egyéb 
ingatlanok, eszközök, szolgáltatások biztosítják a pályázó hozzájárulását. 
A támogatás folyósítása egy összegben, elıfinanszírozás formájában történik. 
A Szociális Földprogram projektidıtartama 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti idıszak. 
A megvalósítani kívánt kisállattartás keretében a kedvezményezett családok naposcsibe 
nevelése, 11.000 db. 
 11.000 db kettıshasznosítású csibe 120,- Ft/db           1.320.000,- Ft 
440 zsák baromfi indító táp 2.583,- Ft/zsák          1.136.520,- Ft  
Összesen:                                                           2.456.520,- Ft 
 
Kertkultúra keretében 1 ha földterület kerül kiosztásra az érdeklıdı családok között. 
Mezıgazdasági munkák                                               29.210,- Ft 
Vetımag                                                                       40.000,- Ft 
Kemikália                                                                     31.750,- Ft 
Összesen:                                                                 100.960,- Ft 
 
Kommunikációs költségek                                           30.480,- Ft 
Oktatás                                                                     120.000,- Ft 
Mindösszesen:                                                   2.707.960,- Ft 
 
Pályázaton igényelhetı összeg:   1.200.000,- Ft 
Saját erı:                                                           1.507.960,- Ft 
Röviden ennyit kívánt elmondani a pályázattal kapcsolatban.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja, hogy a „Szociális földprogramok mőködtetésének 
támogatása – SZOC-FP-13” elnevezéső kiírásra a pályázatot nyújtsák be.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági 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 bizottsági javaslattal, mely szerint a pályázat kerüljön benyújtásra kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
205/2013.(V.21.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Szociális 
földprogramok mőködtetésének támogatása – SZOC-FP-13” elnevezéső kiírásra 
pályázatot kíván benyújtani.  
A program összköltsége 2.707.960,- Ft, melybıl a pályázati igény 1.200.000,- Ft.  
A képviselı-testület a mőködtetés különbözetét - azaz: 1.507.960,- Ft-ot - az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános mőködési tartalék elıirányzat 
terhére biztosítja.  

 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
               Földi Imre szociális földmunkát és közmunkákat szervez 

programirányító 
Határidı: 2013. május 29. – a pályázat benyújtására – 
  

 
 
6. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a hatodik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentések tartalmazza. 
Elmondja, hogy Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kéréssel fordult a Képviselı-
testülethez. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a KIK kérése hasonló ahhoz, 
amelyet a májusi testület ülésre terjesztettek a testület elé.  
Elmondja, hogy a mővészeti iskola tekintetében kezdeményezik a Körösladányi u. 1. sz. és a 
Vörösmarty u. 6. sz. alatt lévı ingatlanok, mint telephelyként legyenek felvéve az alapító 
okiratba. A mővészeti iskola eddig a Gyöngy u. 8. sz. alatt szerepel. Elmondja, hogy a 
gyermeklétszámhoz biztosítani kell a megfelelı nagyságú alapterületet. Tehát 220 
gyermekhez 440 m2 biztosítása szükséges. Elmondja, hogy jelenleg 216 gyermek iratkozott be 
az intézménybe, ez statisztikai létszám, ami tanszakonként 276 gyermeket jelent. A színvonal 
megtartásához szükségesek az újabb telephelyek. A képviselı-testület jóváhagyása szükséges 
ahhoz, hogy két iskolai ingatlan a mővészeti iskola telephelyeként is szerepeljen. Elmondja, 
hogy telephelyként kerülne még az alapító okiratba az Ecsegfalva, Árpád u. 14. szám alatt 
lévı ingatlan is. 
Elmondja még, hogy a KIK-tıl érkezett levélben az iskolában lévı magántanulókról is szó 
van. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrıdi Tankerülete továbbá 
kezdeményezi azoknak a sajátos nevelési igényő tanulóknak - középsúlyos értelmi  
fogyatékos - az iskolai ellátását külön összevont osztályban, akik a többi tanulóval nem 
foglalkoztathatók együtt. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetınek az 
elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági javaslatot.   
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
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 
Ványai Ambrus Általános Iskola, Kádár Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola és Szivárvány 
Pedagógiai Szakszolgálat Kádár Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Tagintézmény 
telephelybıvítését 180-180 m2 igénybevételével 5510 Dévaványa, Vörösmarty M. u. 4/6. és 
5510 Dévaványa, Körösladányi út 1. sz. alatti általános iskolai feladat-ellátási helyekre 
vonatkozóan. 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi a sajátos nevelési 
igényő tanulóknak (középsúlyos értelmi fogyatékos, akik a többi tanulókkal nem 
foglalkoztathatók együtt) külön összevont osztályban történı iskolai ellátását. 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Gyomaendrıdi Tankerület és az Intézmény Igazgatóját értesítse.” kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
206/2013.(V.21.) 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 Ványai Ambrus Általános Iskola, Kádár Ferenc 
Alapfokú Mővészeti Iskola és Szivárvány Pedagógiai Szakszolgálat Kádár Ferenc 
Alapfokú Mővészetoktatási Tagintézmény telephelybıvítését 180-180 m2 
igénybevételével 5510 Dévaványa, Vörösmarty M. u. 4/6. és 5510 Dévaványa, 
Körösladányi út 1. sz. alatti általános iskolai feladat-ellátási helyekre vonatkozóan. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi a sajátos 
nevelési igényő tanulóknak (középsúlyos értelmi fogyatékos, akik a többi tanulókkal 
nem foglalkoztathatók együtt) külön összevont osztályban történı iskolai ellátását. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Gyomaendrıdi Tankerület és az Intézmény Igazgatóját 
értesítse. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
Határidı:  azonnal 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a IV. számú felnıtt 
háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos. 
A polgármester elmondja, hogy dr. Puskás György háziorvos egészségi állapota olyan fázisba 
került, hogy május 3-a óta nem tudja ellátni feladatát. Levelet írt, melyben közli, hogy már 
nem tudja ellátni feladatait betegsége miatt, háziorvosi tevékenységét a továbbiakban nem 
fogja tudni folytatni. Ezt késıbb egy újabb levél formájában megerısítette. Azt kérte, hogy 
július 1-tıl az önkormányzat vegye vissza az ı körzetének mőködtetését. 
Elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos elıterjesztést láthatják a képviselık, melyet Szarka 
Andrea igazgatási irodavezetı készített, amihez több határozati javaslat is készült. 
Megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a polgármester úr röviden 
összefoglalta a lényeget, hogy mi történt a IV. számú körzet mőködtetését illetıen. A 
háziorvosi egészségügyi alapellátás az önkormányzat kötelezı feladata. Elmondja, hogy a IV. 
számú felnıtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történı ellátásához 2013. július 1-jétıl – 
2013. december 31-ig terjedı idıszakra vonatkozóan az önkormányzatnak mőködési 
engedélyt kell kérnie, amelyhez a képviselı-testület hozzájárulása szükséges.  
Az irodavezetı elmondja, hogy ez az elsı lépés. 
Az irodavezetı tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a jelenlegi helyettesítı orvosok Dr. Bagi 
Károly és Dr. Patka Lenke, valamint Dr. Diószegi Mária. Mind a hárman vállalták, hogy 
segítik a helyettesítést, amit már meg is kezdtek. Elmondja, hogy erre vonatkozóan kellene 
megkérni a mőködési engedélyt úgy, hogy a saját rendelési idejükkel ez nem ütközhet. 
Amennyiben meg van a mőködési engedély, azt június 3-án jó lenne, a finanszírozó részére is 
eljuttatni ahhoz, hogy az önkormányzat a finanszírozási szerzıdést meg tudja kötni július 1-
tıl már elıfinanszírozott ez a feladat, az önkormányzat kapja meg a július 1-jétıl járó IV. 
számú háziorvosi körzet finanszírozását. Errıl szól tehát az elsı határozati javaslat.  
A második határozati javaslat, a bérleti szerzıdéssel kapcsolatos, mely szerint Dr. Puskás 
György háziorvossal és Dr. Puskás Györgyné Slezák Erzsébet nejével bérleti szerzıdést 
kötnek a tulajdonukat képezı 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 1. szám alatti háziorvosi rendelı 
és tárgyi eszközeinek használatára. 
Köztudott, hogy az önkormányzatnak semmilyen eszköze nincs ahhoz, hogy ezt a 
tevékenységet zavartalanul folytatni tudja, tovább tudjon mőködni. Tehát ez a bérleti 
szerzıdés szólna magáról az orvosi rendelırıl, mint ingatlanról, a benne lévı eszközökrıl, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy mőködési engedélyt kapjon az önkormányzat. Az 
irodavezetı leírta, hogy mely jogszabály mellékletében szerepel az, hogy milyen eszközökkel 
kell felszerelni a rendelıt ahhoz, hogy mőködési engedélyt kapjanak. Elmondja, hogy több 
millió forintból lehetne felszerelni egy orvosi rendelıt, ha most kellene mindent beszerezni.  
Az is szerepel a bérleti szerzıdésben, hogy elkerítik egy ideiglenes kerítéssel az udvari részt, 
a magánszféra biztosításának érdekében. Tehát a rendelı és a kerékpártároló lenne lekerítve. 
A bérleti szerzıdésben az elmondottak kerültek megfogalmazásra.  
Az irodavezetı elmondja, hogy jelenleg 400,- Ft/m2/hó összeget kap Puskás doktor úr a 
rendelı fenntartására, ez összesen 30.800,- Ft/hó. Ebben benne van a rendelı, a váró és a 
szociális helyiségek. Elmondja, hogy a közüzemi számlák, pedig a rendelı nagyságának 
százalékos aránya szerint lennének kiszámolva, tehát az önkormányzat a számlák 34,5 %-át 
fizetné ki a doktor úr részére és akkor ez az összeg az eszközhasználatot is fedezné. Elmondja, 
hogy a szerzıdés melléklete részletesen tartalmazza az eszközök listáját, hiszen mindkét fél 
érdeke, hogy rögzítve legyen a meglévı tárgyak és eszközök listája, melléklet formájában. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Elmondja, hogy valóban kell egy pontos lista a berendezési tárgyakról, eszközökrıl és a 
mőszerekrıl, valamint a fogyó anyagokról is. 
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Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy valóban bele kell venni az egyszer 
használatos dolgokat is, amelyek készleten vannak, hiszen ha felhasználásra kerülnek, azt is ki 
kell, hogy fizesse az önkormányzat. 
Pap Tibor polgármester – megerısíti ezt, hiszen akkor ezeket az eszközöket nem kell 
beszerezni pluszban, amikor a rendelı átadásra kerül, mert jelen pillanatban még a 
finanszírozást is a doktor úr kapja. 
Elmondja, hogy Dr. Bagi Károly és Dr. Patka Lenke háziorvosok vállalták a helyettesítést 
június 30-ig, tehát az átadás napja július 1. lesz. Ettıl a naptól már az önkormányzat látja 
majd el a feladatot a három orvos közremőködésével, hiszen Diószegi Mária is jelezte segítési 
szándékát. Ez az idıszak júliustól december végéig tart, de azzal a lehetıséggel is számolni 
kell, ha nem lesz, aki betölti ezt a helyet, akkor továbbra is helyettesítés útján kell majd 
megoldani a feladatot és el kell azon gondolkodni, hogy hogyan tovább. Tehát jelenleg ez a 
megoldás a kialakult helyzetre. 
A polgármester megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – kérdése, hogy valójában a finanszírozás miatt kell az 
önkormányzatnak a rendelıt bérbe venni? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy igen, emiatt kell, de egyébként is az 
önkormányzatnak kellene ellátni ezt a feladatot, akkor is, ha nem vennék bérbe a rendelıt. Fel 
kell szerelniük, és ki kell alakítaniuk egy olyan rendelıt, amelynek üzemeltetésére az ÁNTSZ 
engedélyt ad. 
Kanó József képviselı – tudomása szerint a helyettesítı orvosok a saját rendelıjükben várják 
a betegeket. 
Pap Tibor polgármester – megerısíti ebben a képviselıt és elmondja, hogy az 
adminisztráció, a recept felírás, a táppénzes papír ügyintézése továbbra is a Puskás doktor úr 
rendelıjében történik, a helyettesítı orvosok, asszisztenseik kapcsolatban vannak a doktor úr 
asszisztensével.  Ez így mőködik május 3-a óta. Tehát aki vizsgáltra megy az Dr. Bagi Károly 
és Dr. Patka Lenke háziorvosokat kereshetik fel, valamint Dr. Diószegi Mária is 
bekapcsolódik július 1. után a feladatellátásba, abban az idıben, amikor a másik két orvos kéri 
ezt. Elmondja, hogy ez igen nehéz idıszak, de ezzel a megoldással lehet a legrugalmasabban 
kezelni a kialakult helyzetet. 
Az ÁNTSZ nem vizsgálja a rendelı felszereltségét, hiszen a mőködési engedély jelenleg is 
meg van. A finanszírozó azt nézi, hogy van-e érvényes ÁNTSZ engedély, majd azt nézi, hogy 
van-e olyan orvos, aki ezt a feladatot ellátja. Ha van, akkor jár a finanszírozás. 
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy mikor tudja az önkormányzat kiírni a pályázatot? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy már most dönthetnek a pályázat kiírásáról. Az 
elıterjesztésben ez is szerepel. 
A polgármester  megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 
amelynek elfogadását javasolják.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését. 
Megkérdezi, hogy ezzel a kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
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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 hozzájárulását adja a IV. számú felnıtt 
háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történı ellátásához 2013. július 1-jétıl – 2013. 
december 31-ig terjedı idıszakra. 
A tartós helyettesítési feladatokat Dr. Bagi Károly, Dr. Patka Lenke és Dr. Diószegi Mária 
háziorvosok látják el váltott mőszakban, legalább napi két órában úgy, hogy a helyettesítés 
alatti rendelési idı a saját körzetük rendelési idejét nem érinti. 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
önkormányzat kötelezı feladata zavartalan ellátása érdekében a IV. számú felnıtt háziorvosi 
körzet helyettesítéssel történı alapellátására a mőködési engedélyt kérje meg. 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
IV. számú körzet háziorvosi alapellátása jogerıs mőködési engedély birtokában a 
finanszírozás érdekében szerzıdést kössön a Békés Megyei Kormányhivatal 
Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szervével. 
A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert határozatban foglaltak szerint járjon el.” kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
207/2013.(V.21.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárulását adja a IV. 
számú felnıtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történı ellátásához 2013. 
július 1-jétıl – 2013. december 31-ig terjedı idıszakra. 
A tartós helyettesítési feladatokat Dr. Bagi Károly, Dr. Patka Lenke és Dr. Diószegi 
Mária háziorvosok látják el váltott mőszakban, legalább napi két órában úgy, hogy a 
helyettesítés alatti rendelési idı a saját körzetük rendelési idejét nem érinti. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az önkormányzat kötelezı feladata zavartalan ellátása érdekében a IV. számú 
felnıtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történı alapellátására a mőködési engedélyt 
kérje meg. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a IV. számú körzet háziorvosi alapellátása jogerıs mőködési engedély 
birtokában a finanszírozás érdekében szerzıdést kössön a Békés Megyei 
Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szervével. 
 
A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert határozatban foglaltak szerint járjon el. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére. 
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság egyetért a bérleti szerzıdés megkötésével. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a bérleti szerzıdés megkötésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését. 
Megkérdezi, hogy ezzel a kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint Dr. Puskás György háziorvossal és Dr. 
Puskás Györgyné Slezák Erzsébet nejével bérleti szerzıdést kössenek a tulajdonukat képezı 
5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 1. szám alatti háziorvosi rendelı és tárgyi eszközeinek 
használatára kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  

 
Határozat: 
208/2013.(V.21.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Puskás 
György háziorvossal és Dr. Puskás Györgyné Slezák Erzsébet nejével bérleti 
szerzıdést köt a tulajdonukat képezı 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 1. szám alatti 
háziorvosi rendelı és tárgyi eszközeinek használatára a határozat mellékletét képezı 
Bérleti szerzıdésben szereplı adattartalommal. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bérleti szerzıdés megkötésére. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 
Melléklet:  Bérleti szerzıdés 

 
(A bérleti szerzıdés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Séllei Zsigmond képviselı távozott az ülésrıl, így a testület létszáma 8 fı.  
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy problémája van a szóban forgó 34,5 %-al, ami a 
közüzemi számlák kapcsán hangzott el. Úgy gondolja, ha közüzemi számlák felhalmozódnak, 
így az összesnek a 34,5 %-a sok lehet. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy teljesen jogos ez a meglátás, de ezt nem ık döntik 
el. Elmondja, hogy ezért nem fizetnek az eszközök használatáért bérleti díjat. Eredetileg 50 
%-át akarták a rezsinek, plusz külön bérleti díjat is, amibe az önkormányzat nem egyezett 
bele, mert ez esetben érdemesebb lett volna berendezni egy rendelıt. A nıgyógyászati 
szakrendelı erre a célra megfelelı lenne, amire az engedély is megvan. Erre mondták Dr. 
Puskás György és neje, Dr. Puskás Györgyné Slezák Erzsébet, hogy ez valóban igaz és reális, 
hiszen hétvégén sincs a rendelı nyitva, a főtés is 24 órában megy, amit a rendelési idı végén 
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azért lejjebb lehet venni. Tehát most úgy tőnik, hogy sikerült egyezségre jutni, bízik benne, 
hogy ez már végleges megállapodás. Jelenleg azt tudja mondani, hogy a tervezet az 
önkormányzat részérıl elfogadásra kerül és bíznak abban, hogy a másik részrıl is elfogadásra 
kerül. 
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy annak idején azokat az eszközöket a közös 
orvosi rendelıbıl vitték magukkal az orvosok. 
Pap Tibor polgármester – elképzelhetı, hogy van még olyan eszköz, ami a közös rendelıbıl 
került oda, de az nem jellemzı, azokat már le kellett cserélni. 
Megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetınek. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy már tettek említést pályázati 
felhívás megjelentetésérıl a háziorvosi tevékenység ellátására vonatkozóan.  
 Ez egy határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyról szól, természetesen 6 hónap 
próbaidı kikötésével. 
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények, a pályázathoz kötelezıen csatolandó 
dokumentumok felsorolásánál szerepel a következı: 

- ha van, a praxisjogról vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolás, 
Elmondja, hogy ezzel azt próbálták sugallni, hogy az önkormányzat abban gondolkodik, hogy 
majd praxis engedély kell, mivel egy átmeneti idıszakra szólna a közalkalmazotti jogviszony.  
Ha megtalálnák a végleges orvost, akkor ı is, ugyanúgy, mint a város többi háziorvosa, 
praxisjoggal rendelkezve önállóan, nem pedig mint közalkalmazott látná el a feladatot. 
A határozati javaslatban a pályázati felhívás került megfogalmazásra az elmondottak alapján.  
Az irodavezetı elmondja, hogy az elıterjesztésben olvasható, hogy a körzetben a személyi 
feltételek biztosítása érdekében a háziorvosi tevékenység ellátására a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendelet alapján pályázati 
felhívás közzététele megfontolandó, az ápolói feladatokat ellátása érdekében a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés b) pontja 
szerint a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthetı, ha a munkakör haladéktalan betöltése 
a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a 
folyamatos mőködéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel 
nem biztosíthatók. 
Az említett jogszabályra hivatkozva Bogya Lászlóné körzeti ápoló megkezdheti a munkát 
július 1-tıl, mint közalkalmazott felvételre kerül annak érdekében, hogy folyamatos legyen a 
lakosság háziorvosi ellátása a IV. számú körzetben. 
Az irodavezetı elmondja, hogy a pályázat benyújtásának határideje a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet Internetes oldalán történı közzétételtıl számított 30 nap.  
Pap Tibor polgármester – egyetért azzal, hogy a közzétételtıl számítva 30 nap álljon 
rendelkezésre a pályázatok benyújtására. Meglátása szerint nem lesz túl nagy érdeklıdés.  
Megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – kérdése, hogy a praxis csak gazdát cserél, vagy a doktor úr 
lemondott róla? 
Pap Tibor polgármester – a képviselı kérdésére elmondja, hogy ezt törvény írja elı.   
Szarka Andrea gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy magáról a praxisról nem mondott 
le Puskás doktor úr, csak a mőködtetésrıl. Elmondja, hogy a doktor úr július 1-tıl nem látja el 
a háziorvosi tevékenységét. A doktor úrnak a jogszabály szerint 6 hónap áll a rendelkezésére a 
praxisának az elidegenítésére. Amennyiben 2014. január 1-ig nem tudja elidegeníteni, akkor a 
hatóság fogja tıle visszavonni a praxisjogát. Ez azt jelenti, hogy nem lesz a IV. számú 
háziorvosi körzet doktorának praxisjoga. Puskás doktor úrnak nem lesz praxisa továbbá, nem 
lesz mit árulnia. Az önkormányzatnak a mőködési engedélye meg lesz erre a körzetre, mert 
már július 1-tıl helyettesítéssel történik az ellátás.  
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Kanó József képviselı – véleménye szerint ki kell várni a január 1-ét és akkor ez valójában 
ingyen lesz. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy nem véletlenül írta bele a hirdetésébe Puskás 
doktor úr, hogy értéke alatt hajlandó a praxisát átengedni, ha olyan háziorvos jön, akinek jó 
szívvel adja át és az a betegeit biztos kézben látja.  
A polgármester elmondja, hogy megadták az önkormányzat e-mail címét, a telefonszámát is 
azért, hogy segíthessék az ügy megoldását és kialakítását. Beleírták azt is, hogy szolgálati 
lakást tudnak biztosítani. 
Kanó József képviselı – elmondja, hogy ez a téma a lakosságot is érinti és érdekli. İ is több 
telefonos megkeresést kapott már, vagy éppen az utcán állították meg ez ügyben.  
Említést tesz arról, hogy Szeghalmon is sok problémát okozott a háziorvosi ellátás megoldása. 
Véleménye szerint konzultálni kellene e tekintetben a szeghalmiakkal.  
Említést tesz arról, hogy Szeghalmon egy fiatal házaspár rövid ideig látta el a feladatot. 
A képviselı tart attól, hogy a vidék nem megfelelı a fiatalok számára.  
Megjegyzi, hogy a háziorvosok idısek, ezért egyre fontosabb lesz ezen probléma kezelése, 
fiatal orvosok esetében ezzel nem kellene foglalkozni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az orvosok egymás között megegyeztek, hogy nem 
vesznek át Puskás doktor úr körzetébıl betegeket, hogy ne rontsák a helyzetet, minél több 
beteg kerüljön az új orvoshoz annak érdekében, hogy minél nagyobb kedve legyen a 
praxisjogot megszerezni. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – említést tesz arról, hogy Nagy Ferenc volt önkormányzati képviselı 
kezdeményezte az V. háziorvosi körzet létesítését, amit a lakosok közül 635-en támogattak. 
Elmondja, hogy ez egy nagy probléma a város számára. Több lakos szóvá tette már számára a 
kialakult helyzetet. A betegeket Bogya Lászlóné asszisztens tájékoztatja a helyettesítésrıl. 
Javaslata, hogy keressék meg Főzi Imre orvost, aki Tótkomlóson él, és tájékoztassák az adott 
helyzetrıl, és várják Dévaványára dolgozni a feltételek biztosításával. Röviden ennyit kívánt 
hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – köszöni a javaslatot, a megkereséssel próbálkozni fog.  
Nyúzó Marietta képviselı – véleménye, hogy Dr. Főzi Imre nem fog Dévaványára jönni, de 
azért meg kell próbálni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az eddig megkeresettek nemleges választ adtak 
számára.  
Elmondja, hogy különbözı honlapokon a praxisra vonatkozó a hirdetmény közzé van téve, 
valamint a szakmai folyóiratban is meg fog jelenni a testület által elfogadott pályázati 
felhívás.  
A polgármester elmondja, hogy olyan cégekkel is felvette a kapcsolatot, akik egészségügyi 
szolgáltatást nyújtanak, hogy az ı látókörükben van-e olyan háziorvos, aki alkalmas lenne a 
feladat ellátására. Egy visszajelzést kapott, az orvos még gondolkodik ezen, hiszen a családja 
belegyezése is szükséges.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy 
annyival is könnyebb lehet a helyzet, hogy nem kell 20.000.000,- Ft-ot kifizetniük a praxisért. 
Sok kezdı orvost visszatart egy ilyen nagy összeg kifizetése, a biztos munkahelyet nem adják 
fel.   
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság egyetért a pályázati felhívás megjelentetésével a határozati 
javaslatban foglaltak szerint. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a pályázati felhívás megjelentetésével.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését. 
Megkérdezi, hogy ezzel a kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a pályázati felhívás jelenjen meg a 
Dévaványa IV. számú felnıtt háziorvosi körzet háziorvos munkakör betöltésére vonatkozóan 
a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 
209/2013.(V.21.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi körzetekrıl 
szóló 8/2007.(II.23.) önkormányzati rendeletben meghatározott IV. számú körzetben 
háziorvosi tevékenység ellátására pályázatot ír ki. 
 

Pályázati felhívás 
Dévaványa IV. számú felnıtt háziorvosi körzete  

háziorvos 
munkakör betöltésére 

 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidı  
 
A munkavégzés helye: 
Békés megye, 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
A IV. sz. felnıtt háziorvosi körzethez tartozó felnıtt-korú lakosság ellátása a Dévaványa, 
Eötvös J. u. 1. sz. alatti rendelıben. 
 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
 
A pályázat feltételei:  

• magyar állampolgárság, 
• büntetlen elıélet, 
• cselekvıképesség, 
• Orvosi egyetemi végzettség, a 4/2000. (II.25.) EüM rend. szerinti képesítés, a 2000. 

évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., 96/2003. (VII.15.) 
Korm. rendeletben elıírt egyéb feltételek 

A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények, a pályázathoz kötelezıen 
csatolandó dokumentumok: 
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• az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata, 
• részletes szakmai önéletrajz, 
• a háziorvos szakmai gyakorlat igazolására szolgáló nyilatkozatot, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• ha van, a praxisjogról vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolás, 
• a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat 

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

eljárással összefüggı kezeléshez hozzájárul. 
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselı-testületi ülésen történı 

elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán 
történı közzétételtıl számított 30 nap.  
 
A pályázat benyújtásának formája és helye:  
A pályázatokat ajánlott levélpostai küldeményként, vagy személyesen lezárt borítékban Pap 
Tibor polgármesternek címezve, egy eredeti példányban, Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal (5510 Dévaványa, Hısök tere 1.) címére „Háziorvosi pályázat” megjelöléssel és a 
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számmal ellátva ____/2013. kell benyújtani. 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
nyújt a 66/483-255 telefonszámon. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
Egészségügyi Közlöny 
Dévaványai Hírlap 
www.devavanya.hu 
 
Pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidı lejártát követı képviselı-
testületi ülés. 
 
A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételérıl. 
 
Felelıs:  Balogh Csilla jegyzı 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a létszámbıvítésrıl is döntést kell hozni a 
testületnek.  
Megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság egyetért 2013. július 1-tıl a betöltetlen háziorvosi és körzeti 
ápolói tevékenység ellátása érdekében 2 fı létszámbıvítéssel.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért a létszámbıvítéssel. 
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Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését. 
Megkérdezi, hogy ezzel a kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki a IV. sz. felnıtt háziorvosi körzet betöltetlen háziorvosi és körzeti ápolói tevékenység 
ellátása érdekében 2 fı létszámbıvítést engedélyez 2013. július 1-tıl kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
210/2013.(V.21.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a IV. sz. felnıtt háziorvosi 
körzet betöltetlen háziorvosi és körzeti ápolói tevékenység ellátása érdekében 
engedélyezi 2 fı létszámbıvítését 2013. július 1-tıl.  
 
A képviselı-testült megbízza a polgármestert, hogy a határozati javaslatban foglaltak 
szerint járjon el.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 

Határidı:  folyamatos 
 
 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy az Agrodéva Kft. termıföld haszonbérleti szerzıdés módosítási 
kérelmének tárgyalására mikor kerül sor? 
Pap Tibor polgármester – a képviselı kérdésére elmondja, hogy a május 30-ai ülésen kerül 
sor a téma tárgyalására.  
Az ügyvéd úr számára el lett küldve az anyag, a polgármester kérte, hogy készítse el hozzá a 
jogi szakvéleményt.   
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – tájékoztatja a 
jelenlévıket, hogy Marton Ildikó gyógyulásának segítése céljából jótékonysági rendezvényt 
szerveznek, amelyre a plakát készítése folyamatban van.  
A képviselı egy rövid tájékoztatást kér a temetıben lévı helyzetrıl. Megjegyzi, hogy már 
szeméthegyeket lehet látni.  
Pap Tibor polgármester – tudomása szerint a megállapodás tervezet elkészült. A Pietas Kft. 
részére a támogatás  nem lett utalva.  
Elmondja, hogy a feladat az önkormányzaté, valamint szól arról is, hogy a közfoglalkoztatási 
programban van illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekt, amelynek keretében 
kezelhetı a helyzet. Tudomása van arról, hogy az ott lévı hulladékok szelektíven is lettek 
válogatva.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – kérdése, hogy most 
hogyan mőködik a temetı?  
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Pap Tibor polgármester – a felmerülı kérdésre elmondja, hogy most nincs negatív 
észrevételük ezzel kapcsolatban, hiszen a dolgozók ott vannak, rendben tartják a temetıt. 
Megy a két temetkezési vállalkozó között a konkurencia harc.  
A polgármester megadja a szót Nyuzó Marietta részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy az idei évben nem tudtak pályázni a „Családi 
Csobbanás” megrendezéséhez, mivel nem volt ilyen jellegő kiírás.  
Kérdése, hogy nyújtsanak be támogatás iránti kérelmet a képviselı-testület felé, vagy sem, 
számíthatnak-e támogatásra?  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – javasolja, hogy a Kapocs Egyesület nyújtson be kérelmet a testület felé. 
Véleménye szerint a program alapján biztos pozitív elbírálást kap.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy újból kiírásra kerülnek a Leaderes pályázatok, 
amelyek elıfinanszírozottak. Kérdése, - ha lesz olyan projektötletük, amelyet szívesen 
megvalósítanának és a pályázat sikeres lesz, - számolhatnak-e az önkormányzat segítségére az 
elıfinanszírozás tekintetében, mint korábban? 
Pap Tibor polgármester – a felvetésre elmondja, hogy eddig is segítettek az ilyen jellegő 
dolgokban.  
Megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – említést tesz a horgász 
egyesület megalakításáról, valamint a 4 hektáros területrıl, amelyen jó lenne a horgásztavat 
kialakítani. Véleménye szerint minél hamarabb meg kellene alakítani az egyesületet, mivel azt 
követıen lehetne pályázni a rekultivációra.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Földi Imre képviselı részére. 
Földi Imre képviselı – már elhangzott, hogy az Agrodéva Kft. termıföld haszonbérleti 
szerzıdés módosítási kérelmének tárgyalására a jövı héten csütörtökön kerül sor. A 
polgármester úr elmondta, hogy az ügyvéd úr részére elküldte a kérelmet, hogy foglaljon 
állást az ügy kapcsán. A képviselı szakmai szempontból említi az ügyet. Elmondja, hogy 
Papp Gergely az Agrárkutatási Intézet volt munkatársa elıadása során levezette a KAP-os 
reformokat az unión belül. A jövı év átmeneti idıszak lesz a AKG szempontjából. 
Elképzelhetı, hogy erre a célprogramra 2014. májusában nem kell benyújtani a pályázatot, 
majd csak 2015. évben. A rendszer más metodika szerint fog mőködni, mint jelenleg, 
hektáranként minimális összeggel lesz kevesebb a támogatás mértéke. A racionalizálást és a 
környezetvédelmet helyezik elıtérbe. Elképzelhetı, hogy nem agrárgazdálkodási célprogram, 
hanem környezetgazdálkodási célprogram lesz a neve. 
Elmondja, hogy az önkormányzatnak 493 hektárra van támogatási igénye. Megjegyzi, hogy a 
testület döntése értelmében már került vissza terület az önkormányzathoz mővelésbe, amelyet 
a bérleti szerzıdés lejártát követıen nem hirdettek meg hasznosításra. Elmondja, hogy a 
következı év júniusától 52 hektárral növekedni fog a terület nagysága, mivel döntöttek arról, 
ha ifj. Séllei Gábor bérleti szerzıdése lejár, akkor az eddig bérbe adott területet saját 
mővelésbe vonják. A testületi tagoknak a következı ülésig van lehetıségük átgondolni, hogy 
milyen döntést hozzanak e témában. Érthetı az Agrodéva Kft. kérése is, hiszen a 
tervezhetıség szempontjából nem mindegy, hogy mekkora területen gazdálkodnak.  
Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a rövid tájékoztatást.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az Agrodéva Kft. 70 fıt foglalkoztat. Véleménye, ha 
pályáztatásra kerül a sor, akkor jó lenne, ha az Agrodéva Kft. elsıbbséget élvezni. Javasolja, 
hogy a Kft. a bérleti díjon felül a brikettálóhoz biztosítson alapanyagot. 
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy még egyelıre nincs brikettálója az 
önkormányzatnak.  
Elmondja, hogy a Kft. nyilatkozott, amikor elsı alkalommal pályáztak a brikettáló 
létesítésére, hogy a brikettálható mellékterméket ingyenesen átengedik, természetesen a 
begyőjtés költsége az önkormányzatot terhelné.   
A polgármester elmondja, hogy a döntés során a jogszabályi elıírásokat be kell tartani. Az 
elmondottak miatt adta át az ügyvéd úr számára az anyagot. 
A polgármester a témát lezárja. 
 
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 1600 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


