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I-1/4-13/2013. ikt.sz. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 30-án 
megtartott rendes ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

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

Kanó József   képviselı 
Dékány József  képviselı 

 
Távolmaradt:  Séllei Zsigmond  képviselı 
 
  
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı 
   
    
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
 
Meghívottak: Oltyán Sándor rendır alezredes, kapitányságvezetı, Szlovák Zsolt rendır 
fıhadnagy, ırsparancsnok, Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere, Csányi András 
Ecsegfalva Község Képviselı-testületének tagja, Sótiné Füleki Valéria a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal Ecsegfalvi Kirendeltségének gazdasági vezetıje, Szarka Andrea 
igazgatási irodavezetı, Feke László mőszaki irodavezetı, Lengyel László mőszaki ügyintézı, 
Gyányi Irén szociális ügyintézı, Szalai Ildikó védını, Boda Ferencné iskolavédını, Kajla 
Csilla családgondozó, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Diósné Ambrus 
Erzsébet óvoda intézményegység vezetı, Kállai Anikó a Strandfürdı és Gyógyászat szakmai 
koordinátora, Tóth Julianna a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény igazgatója, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény 
vezetıje, Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár vezetıje, Szalai Ildikó védını, Boda 
Ferencné iskolavédını, Kajla Csilla családgondozó, Erdıs Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- 
Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, Vass Károly az Agrodéva Kft. ügyvezetıje, 
Dr. Nagy László ügyvéd, Janó Istvánné az Agrodéva Kft. dolgozója. 
 
A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselıit, a vendégként meghívottakat, 
a tévé képernyıje elıtt lévı dévaványai érdeklıdı lakosokat. Külön köszönti a napirend 
kapcsán megjelent vendégeket.  
 
A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Séllei Zsigmond képviselı nem jelent meg, aki 
távolmaradásának okát nem jelezte.  
 
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület létszáma: 8 fı. 
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A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 
 

1. A közrend-közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztató. 
Elıadó:  Szlovák Zsolt ırsparancsnok 

 
2. Beszámoló a családsegítıi-gyermekjóléti, valamint a védınıi feladatellátásról. Átfogó 

értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka 
eredményességérıl, az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. alapján.  
Elıadók: Kajla Csilla családgondozó 

Szalai Ildikó védını  
Boda Ferencné iskolavédını 
Valánszki Róbert járási kormánytisztviselı 

 
3. Beszámoló a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményi mőködésérıl, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeirıl.  
A szakmai munka eredményességének értékelése az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) 
bek. d.) pontja alapján. 
Elıadó:  Tóth Julianna intézményvezetı 

 
4. Döntéshozatal a „Városért” kitüntetés 2013. évi kitüntetettjeirıl. 

Elıadó:  Pap Tibor polgármester  
         

5. Bejelentések  
 
 
 
A polgármester elmondja, hogy a 4. napirendi pontot zárt ülés keretében kell megtárgyalni. 
(Döntéshozatal a „Városért” kitüntetés 2013. évi kitüntetettjeirıl.) 
A polgármester javasolja, hogy a 4. pontban tárgyalják a bejelentéseket, a kitüntetési ügyeket 
az ülés végén tárgyalja a testület, amikor egyéb kérdésekben való döntéshozatal érdekében 
amúgy is zárt ülésre fog sor kerülni.  
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. 
Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Határozat: 

 211/2013.(V.30.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. május 30-án tartandó ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A közrend-közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztató. 
Elıadó:  Szlovák Zsolt ırsparancsnok 

 
2. Beszámoló a családsegítıi-gyermekjóléti, valamint a védınıi feladatellátásról. Átfogó 

értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka 
eredményességérıl, az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. alapján.  



 3 

Elıadók: Kajla Csilla családgondozó 
Szalai Ildikó védını  
Boda Ferencné iskolavédını 
Valánszki Róbert járási kormánytisztviselı 

 
3. Beszámoló a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményi mőködésérıl, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeirıl.  
A szakmai munka eredményességének értékelése az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) 
bek. d.) pontja alapján. 
Elıadó:  Tóth Julianna intézményvezetı 

 
4. Bejelentések  

 
5. Döntéshozatal a „Városért” kitüntetés 2013. évi kitüntetettjeirıl. 

Elıadó:  Pap Tibor polgármester  
         
 
 
Pap Tibor polgármester – a fı napirendek tárgyalását megelızıen a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb 
események megvitatására tér át. 
Az írásos jelentés a képviselık számára megküldésre került.  
A 147/2013.(IV.17.) Kt. határozat végrehajtásához le van írva, hogy az Organoferm Kft-vel 
2013. április 30-al a vagyonkezelési szerzıdés megszőnt. Az Atevszolg Zrt-vel a komposztáló 
telepre vonatkozó vagyonkezelési szerzıdés aláírása 2013. április 30-án megtörtént, 
ugyanezen a napon a leltározásra is sor került. 2013. május 1-el az Atevszolg Zrt. részére a 
komposztáló telep át lett adva. 
A tegnapi napon érkezett meg a komposztálótelep mőködtetésére vonatkozó hatósági 
engedély az ATEVSZOLG Zrt. részére. A vagyonkezelıi jog földhivatali bejegyzésére a 
korábbi vagyonkezelı az Organoferm Kft. jogának törlését követıen kerül sor.  
A 155/2013.(IV.17.) Kt. határozat végrehajtásához le van írva, hogy Dr. Kulcsár László 
ügyvéd úr a szerzıdés tervezetet elkészítette, amely a Bio-Sales Betéti Társaság részére meg 
lett küldve. A jelentés készítéséig visszajelzés részükrıl nem érkezett.  
A jelentés készítése óta a megállapodás elfogadva, aláírva visszaérkezett. Az üzemi épület 
kiürítése megkezdıdött, az átadás-átvételi eljárás a mai napon beindult.  
A 156/2013.(IV.17.) Kt. határozat a „KIHÍVÁS NAPJA” 2013. évi országos 
sportrendezvénnyel kapcsolatos. Kiegészítésképpen elmondja, hogy a településkategóriában 
elsı Gyomaendrıd lett, Dévaványa pedig a második.  
A 160/2013.(IV.17.) Kt. határozat végrehajtásához le van írva, hogy a Szarvasi Földhivatal 
Gyomanedrıdi Kirendeltsége 2013. május 8-án a változást bejegyezte, a 01277/42 helyrajzi 
számú külterületi ingatlan vonatkozásában.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy az EJT Kft-vel ezt követıen az adás-vételi jogügylet 
lebonyolíthatóvá válik.  
A 168/2013.(IV.25.) Kt. határozat az óvodai indítható csoportok számának meghatározásával 
kapcsolatos. A jelentés készítése óta történtek – ecsegfalvi tagintézmény önállósítása – miatt a 
mai napon a témával ismételten foglalkozni kell.  
A 178/2013.(IV.25.) Kt. határozat az ÁMK-nál az óvodapedagógusi létszám 
meghatározásával kapcsolatos. Az elfogadott létszám az ecsegfalvi tagintézmény kiválása 
miatt módosulni fog.  
A polgármester az írásos jelentést ennyiben kívánta kiegészíteni.  
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A polgármester elmondja, hogy a legutóbbi április 25-én tartott képviselı-testületi ülés óta két 
alkalommal került sor rendkívüli ülés megtartására, az elsı május 7-én volt a második pedig 
és május 21-én, amely együttes ülés volt Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselı-
testültével. 
A május 7-ei ülésen fınapirendek keretében a következıkrıl hoztak döntéseket:  

1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézményátszervezéséhez kapcsolódó 
véleményeztetési eljárás. 

- A  Képviselı-testület a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 
83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési jogkörében eljárva, 
támogatja az általa mőködtetett, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásában álló dévaványai Általános Mővelıdési Központ átszervezését 
– szétválását – valamint névváltoztatását, miszerint a Ványai Ambrus 
Általános Iskola és Kádár Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola többcélú 
szervezeti egységként és hivatalos névvel mőködjön tovább megtartva a 
200980 OM azonosító számát. 

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

2. Döntéshozatal a szociális nyári gyermekétkeztetésrıl.  
- Képviselı-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a települési 

önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. 
évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításnak, 
felhasználásának, elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól 
szóló 30/2013.(IV.30.) EMMI rendelet értelmében a Magyar Államkincstár 
Békés Megyei Igazgatóságához (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.) 
3.065.040,- Ft összegő támogatásra, 2013. június 17. – 2013. augusztus 30-
áig terjedı idıszakra 129 gyermek szociális nyári gyermekétkeztetése 
céljából. 
A pályázat benyújtási határideje: 2013. május 16.  

3. Bejelentések  
- Képviselı-testület úgy döntött, hogy a Mezıgazdasági növények (ıszi búza, 

napraforgó) 105,61 ha növényvédelmi kezelések tárgyában, ajánlattételre kéri fel 
az alábbi vállalkozásokat:  

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

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

            5600 Békéscsaba, Kerek 637. 
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- Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Mezıgazdasági növények - ıszi búza, 
napraforgó - 105,61 ha betakarítása, beszállítása, tisztítása, szárítása, tárolása 
tárgyában az alábbi vállalkozókat felkérni az ajánlattételre: 

             1.  Bartha-Agrár Kft. 
           5510 Dévaványa, Külterület 072/23. 
      2.   Fehér Mihály mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48. 
      3.   Földvári István mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Jéggyár u. 5. 
      4.   Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 
            5510 Dévaványa, Mikszáth u. 48/1. 
      5.   Poszáta Kft-tıl  

5600 Békéscsaba, Kerek 637. 
- Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a „Kistérségi Startmunka Mintaprogram, 

Szociális foglalkoztatás eszköz beszerzése”, az alábbi nagyértékő tárgyi eszközök 
beszerzésére vonatkozóan az alábbi forgalmazókat kéri fel ajánlattételre: 

     Nagyértékő tárgyi eszközök: 
1. Rézsővágásra alkalmas szárzúzó 1db 
           Típus: AGL erısített rézsőmulcsozó 125-165 c vagy ezzel egyenértékő  
2. Késes aprító 1db 

Típus: GEO ECO kardánhajtású faaprító, szecskázó vagy ezzel    
egyenértékő 

3. Öntözıberendezés 1 db 
    Típus: Öntözıdob FORRÁS 50/200 1 db vagy ezzel egyenértékő 
4. Erısített talajmaró 1 db 
    Típus: IGN 105-180 talajmaró vagy ezzel egyenértékő 
5. Egytengelyes billenıs pótkocsi 1 db 
   Típus: GEO RM 1,2 T billenıs pótkocsi vagy ezzel egyenértékő 
KC- Ajánlatra a következı forgalmazókat kéri fel: 
1. BÉKÉS KFT. 
  5600 Békéscsaba, Felsınyomás 428. 
2. AGROSPIC KFT. 
   2433 Sárosd, Seregélyesi út 8/A 
3. TRAKTOR-TRADE KFT. 
   6800 Hódmezıvásárhely, Pipacs u. 44. 

-  Képviselı-testület a Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó 
módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Bérleti Üzemeltetési Szerzıdés 
tervezetet megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadta.  

- Önkormányzati adósságkonszolidációt követıen fennmaradó tartozásrendezésre, 
futamidı változásra vonatkozó megkeresésrıl tájékoztatás. 
A K&H Bank Zrt-vel jelenleg érvényben lévı szerzıdésen a képviselı-testület 
nem változtatott.   

A május 21-én tartott együttes ülés fınapirendi pontjai a következık voltak: 

1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása. 
2. Általános Mővelıdési Központ közös intézményként történı fenntartásáról szóló 

Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásról 
készült elıterjesztés megvitatása. 

A május 21-én tartott rendkívüli ülésen döntéseket hoztak a következı témákban:  

1. Dél-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról. 
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2. Mezıgazdasági növények (ıszi búza, napraforgó 105,61 ha) növényvédelmével 
kapcsolatos szolgáltatásokra érkezett ajánlatok elbírálása. 
Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó 5.114.921,- Ft + ÁFA összegő 
ajánlatát hirdették ki nyertesnek. 

3. Mezıgazdasági növények (ıszi búza, napraforgó 105,61 ha) betakarítása, 
beszállítása, tisztítása, szárítása, tárolása tárgyában érkezett ajánlatok elbírálása.  
Ebben az esetben is Szőcs Tibor Imre mezıgazdasági vállalkozó ajánlatát hirdették 
ki nyertesnek. 

4. „Kistérségi Startmunka Mintaprogram, Szociális foglalkoztatás eszköz beszerzése” 
tárgyú ajánlatkérésre beérkezett szállítói ajánlatok elbírálása.  
A KC-Békés Kft. 5600 Békéscsaba, Felsınyomás 428.,  - mint összességében 
legkedvezıbb  ajánlattevı - nettó 2.866.000, - Ft + ÁFA áras ajánlatát hirdette ki 
nyertesnek a képviselı-testület. 

5. Szociális Földprogram mőködtetésének támogatására pályázat benyújtásáról. 
6. A Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 

(4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési jogkörében eljárva, támogatta 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. 
A Képviselı-testület tudomásul vette a sajátos nevelési igényő tanulóknak 
(középsúlyos értelmi fogyatékos, akik a többi tanulókkal nem foglalkoztathatók 
együtt) külön összevont osztályban történı iskolai ellátását. 

7. Képviselı-testülete hozzájárulását adta a IV. számú felnıtt háziorvosi körzet tartós 
helyettesítéssel történı ellátásához 2013. július 1-jétıl – 2013. december 31-ig 
terjedı idıszakban. 
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. 
A Képviselı-testület 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. 
Döntöttek Pályázati felhívás megjelentetésérıl a Dévaványa IV. számú felnıtt 
háziorvosi körzete háziorvos munkakör betöltésére vonatkozóan.  
A Képviselı-testület a IV. sz. felnıtt háziorvosi körzet betöltetlen háziorvosi és 
körzeti ápolói tevékenység ellátása érdekében engedélyezett 2 fı létszámbıvítést 
2013. július 1-tıl.  

A polgármester a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl tájékoztatja a jelenlévıket. 
- 2013. április 25-én tartotta éves küldöttgyőlését a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetsége Veresegyházon, ahol az ülésen a szövetség szervezeti életével, a 
2012. évi zárszámadással és a 2013. évi költségvetés elfogadásával, valamint aktuális 
kérdésekkel foglalkoztak.  
A küldöttgyőlés közös nyilatkozatban fordult az országgyőlési képviselıkhöz az 
önkormányzati rendszert a közelmúlt során ért negatív hatások miatt pl.: 

o a hivatali létszám meghatározása és finanszírozása, 
o a gyermekétkeztetési feladat alulfinanszírozása, 
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o a bejáró gyerekek utáni kiegészítı támogatás elmaradása,  
o az átalag alatti eladósodottsággal rendelkezı önkormányzatok pozitív állami 

támogatása, 
o a rezsiköltség csökkenés miatti szolgáltatói veszteségek önkormányzatokra 

történı terhelése,  
o az önkormányzati társulások új törvényi szabályozása miatti túlzott bürökrácia, 
o a köznevelés átalakított rendszerében kialakult bizonytalanságok,  
o a gépjármőadóból korábbi években be nem szedett és az idei évben befizetett, 

behajtott összeg 60 %-os állami elvonása,  
Az összes települési önkormányzat több mint felét összefogó szövetség küldöttgyőlése 
nemcsak megfogalmazta kezdeményezéseket, hanem kifejezetten elvárja a 
kormányzati, illetve parlamenti döntéseket a mőködıképesség garantálása, a 
finanszírozás kiszámíthatósága, a rendszer ésszerősítése érdekében.  

- 2013. április 30-án Szeghalmon a Layer Vállalkozói Központban volt Körös-Sárrét 
értéke címő konferencia, ahol a helyi termékek értékesítését, piacra jutását próbálták 
ösztönözni az ott lévı elıadók.  

- 2013. május 3-án Békésen a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulás IB-EB 
együttes ülést tartott a belvízvédekezés lezárást követıen értékelve az egyes 
belvízöblözeteken végzett munka eredményességét.  

- Ugyanezen a napon Orosházán a DAREH Társulásnak is volt elnökségi ülése, ahol a 
KEOP-os pályázatok lebonyolításával kapcsolatos közbensı döntések születtek.  

- Szintén ezen a napon érkezett Dr. Puskás Györgynek a IV. sz. felnıtt háziorvosi 
körzet mőködtetıjének bejelentése, mely szerint egészségi állapota megromlása miatt 
személyes közremőködéssel az orvosi munkát nem tudja ellátni és a körzetben feladat-
átvállalási megállapodásban megnevezett orvos Dr. Bagi Károly végzi már május 
hónap elejétıl a helyettesítést.  

- 2013. május 6-án egyeztetı megbeszélés volt a felnıtt háziorvosokkal a kialakult 
helyzet kezelése érdekében.  

- 2013. május 7-én Körösladányban a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
Társulásának pénzügyi bizottsági, majd tanácsülése volt, ahol szó volt:  

o a 2012. évi zárszámadásról,  
o az egyesített szociális intézmény vezetıi állásainak betöltésére kiírt pályázati 

felhívásról,  
o a káptalanfüredi ifjúsági táborban végzendı felújítási munkákról,  
o az egyesített szociális intézmény által nyújtott közétkeztetéshez beszállítók 

kiválasztásának ügyérıl,  
o a központi orvosi ügyeleti ellátásra újabb közbeszerzési eljárás kiírásáról,  
o közös földgázbeszerzésrıl. 

- 2013. május 8-án Orosházán a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás taggyőlése volt a KEOP 
támogatással megvalósuló rekonstrukcióról, a szintén  támogatást nyert rendszer 
megvalósítása utáni üzemeltetési lehetıségekrıl kapott tájékoztatást az érintett 
településkör, valamint a társulás alapszabályának módosítása, a költségvetési 
átcsoportosításnak elfogadása történt. A bejelentések között errıl a témáról fognak 
tárgyalni.  

- 2013. május 10-én Szarvason a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének 
volt a taggyőlése, ahol a szervezeti élettel kapcsolatos döntések születtek meg.  

- 2013. május 14-én Vésztın a Leader-program 2013. évi pályázati lehetıségeirıl volt 
tájékoztatás. Ezzel kapcsolatban készült elıterjesztés, amelyet a bejelentések között 
fognak tárgyalni.  



 8 

- Ugyanezen a napon volt érdeklıdés az üzemcsarnok bérlete iránt, de pályázat nem 
érkezett. 

- 2013. május 17-én Dévaványán a Mővelıdési Házban a Körös-Sárrét értékei címő 
konferencia megtartására került sor.  

- 2013. május 21-én a Békés Megyei Kormányhivatalban Szociális Szövetkezet 
létesítése ügyében jártak el és hallgatták meg az érintett államtitkárság tájékoztatóját.  

- 2013. május 24-én volt a Gyomaközszolg Kft-nek a taggyőlése, ahol Novák Imre 
alpolgármester volt jelen. A bejelentések között az ott hozott döntésekkel 
kapcsolatosan készült elıterjesztésekkel fognak találkozni.  

- Ugyanezen a napon volt a „Közép-békési Térség” Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulás rendkívüli tanácsülése Békéscsabán, fı téma a Társulási 
Megállapodás módosítása volt. Tájékoztatást kaptak arról, hogy a román fél 
hozzáállása miatt a kormányközi megállapodás az aradi-vízátvételrıl nem lesz meg 
addig a határidıig, ameddig az unió felé be kellene adni a pályázatot. A kormányzat 
átvette az ivóvízminıség-javító program irányítását. Szól a tisztítók létesítésérıl.  

- Gyomaendrıdön a Járási Hivatalban volt egy közbiztonsági egyeztetı fórum, ahol 
szintén Novák Imre alpolgármester vett részt. A fórum a megyei fıkapitány 
részvételével zajlott.  

- Szintén ugyanezen a napon Szeghalmon a Kistérségi Társulás tartott rendkívüli ülést, 
ahol a jegyzıi kollégium elızetesen elkészített javaslata alapján elfogadták a Társulási 
Megállapodást, amelyet minden tagtelepülésen el kell fogadni minısített többséggel, 
hogy érvénybe léphessen július 1-tıl.  

- 2013. május 27-én a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulásnak volt a 
küldöttgyőlése Békésen. 

-  Dévaványán pedig a Magyar Horizont Energia Kft. helyszint biztosított a bányászati 
nyílt napra. A nyílt napot követıen Gyomaendrıdön volt egy beszélgetés, amely nem 
túl kedvezı Dévaványa tekintetében, a kutatást a Kft. a térségben leállította, de a 
megfúrt kutak üzemeltetését tovább fogják végezni.  

- 2013. május 27-én a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület taggyőlése volt, a 
szervezeti élet változásával kapcsolatos feladatok voltak. A polgármester az elnöki 
megbízatásról korábban lemondott, javasolta helyette Vígh Ilonát Biharugra 
polgármesterét, aki feladatot nem vállalta, így Molnár Sándor Vésztı polgármestere 
lett az egyesület új elnöke, az alelnöke pedig Szabó Csaba Körösújfalu polgármestere.   

A polgármester fontosnak tartja elmondani, hogy lezárult a kerékpárépítésnek, valamint az 
intézményi energetikai korszerősítési pályázatnak a záró ellenırzése. Visszafizetési 
kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. A projekt lebonyolítását példaértékőnek tartották a 
KEOP részérıl. Elmondták, hogy a brikettáló megvalósítására vonatkozó nyilatkozat kapcsán 
többletpontszámot adtak a pályázat során, de az nincs leírva sehol sem, hogy azt kötelezı 
megépíteni. Elfogadják a döntést, hogy nem építették meg, tény az, hogy emiatt  ehhez újabb 
támogatást nem vehetnek igénybe. A kerékpárútnál megállapították, hogy megépült a 
párhuzamos járda, ami elıírás volt. Néhány dokumentáció pótlását kérték. A még ki nem 
fizetett szállítói számlát ki fogják fizetni. Az áfa 2 %-os növekedése miatti visszaigénylést is 
jóváhagyták, amely szintén kiutalásra fog kerülni.  
A polgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévıket a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekrıl.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a testületi tagokat.  
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Aki elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést, 
valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl a 
következı határozattal: 
 

Határozat: 
 212/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 97/2013.(III.28.), 
98/2013.(III.28.),  99/2013.(III.28.),  100/2013.(III.28.), 101/2013.(III.28.),    
102/2013.(III.28.),    103/2013.(III.28.),    104/2013.(III.28.),    105/2013.(III.28.),    
106/2013.(III.28.),    107/2013.(III.28.),    108/2013.(III.28.),    109/2013.(III.28.),    
110/2013.(III.28.),    111/2013.(III.28.),    112/2013.(III.28.),    113/2013.(III.28.),    
114/2013.(III.28.), 115/2013.(III.28.), 116/2013.(III.28.), 145/2013.(IV.17.), 
146/2013.(IV.17.), 147/2013.(IV.17.), 148/2013.(IV.17.), 150/2013.(IV.17.), 
152/2013.(IV.17.), 153/2013.(IV.17.), 155/2013.(IV.17.), 156/2013.(IV.17.), 
157/2013.(IV.17.), 159/2013.(IV.17.), 160/2013.(IV.17.), 163/2013.(IV.25.), 
164/2013.(IV.25.), 165/2013.(IV.25.), 166/2013.(IV.25.), 167/2013.(IV.25.), 
168/2013. (IV.25.), 169/2013.(IV.25.), 170/2013.(IV.25.), 171/2013.(IV.25.), 
172/2013.(IV.25.), 174/2013.(IV.25.), 175/2013.(IV.25.), 176/2013.(IV.25.), 
177/2013.(IV.25.), 178/2013.(IV.25.), 179/2013.(IV.25.), 180/2013.(IV.25.), 
181/2013.(IV.25.), 182/2013.(IV.25.), 183/2013.(IV.25.), 187/2013.(IV.25.), 
188/2013.(IV.25.), 190/2013.(V.7.), 191/2013.(V.7.), 192/2013.(V.7.), 
193/2013.(V.7.), 194/2013.(V.7.), 195/2013.(V.7.), 196/2013.(V.7.) határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 
polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekrıl.  

 
(A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely a közrend-
közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztató megvitatása.  
A polgármester köszönti Oltyán Sándor rendır alezredest, kapitányságvezetıt, valamint 
Szlovák Zsolt rendır fıhadnagyot, ırsparancsnokot.  
A polgármester elmondja, hogy az Oktatási-, Közmővelıdési, Sport- és Ügyrendi Bizottság 
ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, ahol jelen volt Szlovák Zsolt ırsparancsnok is.  
A polgármester megkérdezi az alezredest, valamint a fıhadnagyot, hogy az írásos anyaghoz 
szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni? 
A polgármester elsıként megadja a szót Szlovák Zsolt rendır fıhadnagy részére. 
Szlovák Zsolt rendır fıhadnagy, ırsparancsnok – üdvözli az ülésen jelenlévıket.  
A bizottsági ülésen a felmerült kérdésekre a válaszokat megadta.   
Elmondja, hogy tájékoztatóját igyekezett a lehetı legrészletesebben elkészíteni. A létszám 
helyzettel kapcsolatban elmondja, hogy 2012. év elsı felében teljes állománnyal hajtották 
végre feladataikat, majd augusztustól 1 fıvel és novembertıl még 1 fıvel csökkent az ırs 
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létszáma. Ezután 2013. januárjában 1 fıvel bıvült ez a létszám, így sikerült valamennyire 
pótolni a hiányt.  
Röviden szól a bőnügyi helyzetrıl. Elmondja, hogy készített erre vonatkozóan egy táblázatot, 
amely a tavalyihoz képest sokkal részletesebb és átláthatóbb. Itt már a bőncselekmény típusai 
is külön vannak választva. E táblázat szerint a személy ellen elkövetett cselekmények száma 
nıtt, leginkább a testi sértés, melynek elkövetıit minden esetben felderítették, ellenük az 
eljárást lefolytatták. Mivel a lakosságot leginkább a vagyon elleni bőncselekmények érintik, a 
táblázatban is látható, hogy a betöréses lopások száma szinte azonos maradt az elmúlt évhez 
hasonlóan. A lopások és csalások száma nıtt a korábbiakhoz képest. A lopások kapcsán 
elmondható, hogy az elmúlt évben fejeztek be egy büntetıeljárást, amelyben egy volt 
dévaványai lakos ellen küldtek vádemelési javaslatot az ügyészségnek. Ez négy eseményt 
foglal magába. Elmondja, hogy jelenleg is folyamatban van egy dévaványai lakos elleni 
eljárás, mely nagyjából 10-15 eseményt foglal magába, ebben is van lopás és betöréses lopás 
is. A csalásoknál, amint azt oda is írta a tájékoztatóba kiegészítésként, leginkább internetes 
csalásról van szó. Erre elmond egy olyan példát, melyben a személy munkát vállal, befizet 
egy összeget, de ezért nem kapja meg sem a munkát, vagy a kellı eszközt. A tavalyi évben 1 
személy elleni erıszakos vagyonelleni bőncselekmény történt, egy rablás, melynek 
elkövetıjét beazonosították, majd elfogták. Az ellene folytatott eljárás átkerült egy másik 
hatósághoz. A közbiztonsági helyzettel kapcsolatban elmondja, hogy a közrend elleni 
cselekmények száma nıtt a korábbi évekhez mérten. Csökkent a közterületekre vezényeltek 
létszáma. Ez azzal indokolható, hogy az ırsön foglalkoztatottak létszáma is csökkent, így 
kevesebb fıt vezényeltek közterületre, valamint a bőnügyi iratok feldolgozása is több idıt vett 
igénybe, így nem tudtak annyi idıt közterületen tölteni. A közigazgatási eljárások száma 
közel azonos az elmúlt évhez képest. Leginkább a sebesség túllépése miatt kell közigazgatási 
bírságot szabni a gépjármővezetık számára. Feltüntette ebben a táblázatban a küldések 
számát, mely szerint az elmúlt évben 641 küldést regisztráltak, melyekre a rendırök reagáltak. 
Közlekedési helyzettel kapcsolatban elmondható, hogy a balesetek száma nıtt, de halálos 
baleset nem történt. A sérüléses balesetek számánál a könnyő sérüléses balesetek száma nıtt 
az elmúlt évben. Ezt megelızı jelleggel az iskolák környékén rendszeresen ellenırzik, fıként 
a reggeli órákban. Ezzel kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kaptak, így folytatják ezt a 
tevékenységüket is.  
A polgárırségnek ezúton is megköszöni a segítséget és reméli, hogy továbbra is sikeresen 
együtt tudnak mőködni.  
Megköszöni a szót, ı ennyit kívánt elmondani a tájékoztató kapcsán. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szlovák Zsolt ırsparancsnoknak az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándornak. 
Dr Ágoston Sándor – elmondja, hogy a keddi bizottsági ülésen az ırsparancsnok úr részletes 
tájékoztatót tartott a bizottságnak. A képviselık is megállapították, hogy a bőncselekmények 
száma nıtt a városban, mint azt a parancsnok úr is elismerte. Megköszöni azt a részletes 
bontást, melyben közölte, hogy mibıl adódtak ezen összesített eredmények.  
A bizottsági ülésen szó volt a fiatalok helyzetérıl, azok ellenırzésének alakulásáról, a 
szórakozóhelyek ellenırzésérıl. Ezek továbbra is kiemelt figyelmet kell, hogy kapjanak 
ebben a körben. Elmondja, hogy a képviselık örömmel vették a rendırségi dolgozók 
létszámának gyarapodását, viszont azt is tapasztalták, hogy a rendırjelenlét meg van 
Dévaványán, amibıl arra lehet következtetni, hogy a pénzbüntetések száma is növekedett a 
korábbi évekhez képest. A szabályok és ezek keretösszegei módosultak, reméli errıl majd 
részletes tájékoztatást is kapnak. Elmondja, hogy jelentkezett egyfajta rendıri szolidalítás is, 
tehát nem azonnal a több tízezres összegő bírságot adták egybıl, hanem egy figyelmeztetést 
adtak az illetınek és csak ezután adták oda a néhányezer forintos büntetést. Ezt 
szimpatikusnak tartja. Lehet, hogy a polgárt, akit Dévaványán megbüntettek, annak a 
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büntetésre szánt 30.000,- Ft-ja más, szükségesebb dologra kellett volna, ezért jó 
kezdeményezés az, hogy nem egybıl a legmagasabb összegő büntetést szabják ki a rendırök. 
Úgy gondolja, hogy fontos lenne a térfigyelı-rendszer kialakítása a városban. Ez talán a 
rendırség munkáját is megkönnyítené és a lakosság védelmét is segítené. Lépni kellene ez 
ügyben, errıl már felmerült a szó korábban is, de még nem sokat tettek érte. Jó lenne ez a 
rendszer, mert így az átmenı forgalmat is ellenırizni tudnák, hogy ki jött be a városba, 
esetenként ki mit követett el, amíg itt volt.  
A bizottság elnöke megköszöni a polgárırségnek, hogy a munkában aktívan részt vesznek. 
Elmondja, hogy már korábban jelezte azt is, hogy sajnos vannak rendbontó fiatalok a 
városban. Éjszaka úgy közlekednek személygépkocsijukkal, melyek sok esetben nem is 
teljesen hibátlan állapotúak, hogy túllépik a sebességhatárt és eközben a környezetet is 
szennyezik nagy mennyiségő kipufogógázukkal. Nagy probléma a fiatalok körében a 
gyorshajtás, mely fıként a pénteken szokott elıfordulni, különösen a hosszabb, egyenes 
utakon, mint például az Árpád út, vagy az Eötvös utca.  
A bizottság a beszámoló egyhangúlag, négy igen szavazattal elfogadásra javasolja a testület 
felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését, valamint 
személyes véleményét. 
Megkérdezi a képviselıktıl, hogy ki kíván hozzászólni? 
Megadja a szót Kiss Károlynak. 
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – üdvözli a 
megjelenteket. Elmondja, hogy a polgárırség a Dévaványai Önkormányzattól 400.000,- Ft-ot 
kapott támogatásként.  
Elmondja, hogy a polgárırség 190 fıvel, több mint 1.400 órában vett részt a rendıri 
munkában. Örömmel vette, hogy jó az együttmőködés a rendırséggel.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy pályázaton 500.000,- Ft-ot nyertek mőködésükhöz. 
Úgy gondolja, hogy jól gazdálkodtak ebbıl a pénzbıl, például autót is tudtak vásárolni, de 
emellett még a rendırség munkáját is tudták segíteni. 
Pap Tibor polgármester – ismét felteszi a kérdést a képviselık felé, hogy kíván-e még valaki 
hozzászólni?  
Megállapítja, hogy senki nem kíván hozzászólni. 
Elmondja, hogy a település nagyon szeretné, hogy ha a Gyomaendrıdi Járásközponti İrs 
megerısítése miatt átvezényelt létszámát visszakaphatná a Dévaványai Rendırırs és 
feltölthetnék saját dolgozóik létszámát minél elıbb. Azért is lenne fontos, mert a 
beszámolóban is elhangzott, hogy a közterületi munkára kevés az emberük, de azért is, mert 
bizonyos nyomozási cselekményekkel kapcsolatos munkában is jobban le vannak terhelve, 
mint eddig. Így a helyzetet nem javította a létszámváltozás sem. Mindenképpen meg kellene 
elızni azt, hogy ez a bőnügyi helyzet, valamint a biztonsági helyzet romlásához vezessen. 
Van egy másik fontos dolog is, errıl is volt már szó korábban, hogy nem túl régen egy 
jogszabály tervezetet közzétettek, amiben le volt írva, hogy hogyan is mőködhetne az 
önkormányzati közbiztonsági szervezet, több jogosítvánnyal, polgárırségnek. Egy dolgot nem 
látott a tervezetben, hogy ez hogyan lenne ténylegesen megteremtve, felállítva, valamint 
finanszírozva. Azt látni lehet, hogy ez teljesen egyértelmő együttmőködésre van kötelezve a 
rendırséggel, szakmai irányítás és munkavégzés terén egyaránt. Errıl a kapitány urat kérdezi, 
hiszen ı tud errıl többet mondani. 
A polgármester megadja a szót Oltyán Sándor rendır alezredes részére. 
Oltyán Sándor rendır alezredes, kapitányságvezetı – köszönti az ülés valamennyi 
résztvevıjét.  
A kapitányságvezetı röviden szól az elmúlt évben történt fontosabb eseményekrıl, az 
elvárásokról, amelyeknek maradéktalanul eleget tettek. Az ırsparancsnok úr a beszámolóban 
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leírtakat összefoglalta, akár pozitív, akár negatív értelemben is. A tavalyi évet, 100 %-os 
felkészültséggel zárta az ırs. Az idei évben fordult a dolog a járások megalakulásával. 
Jogszabályi elıírás volt, hogy a járási székhelyeken Rendırkapitányságnak vagy teljes 
jogállású Kapitányságnak kell mőködnie. A gyomaendrıdi ırs megfelelt ennek az elvárásnak, 
illetve az elıírásnak, mert létrehozásától teljes jogállású ırsként mőködik. Ugyanez a 
jogszabály elıír egy bizonyos létszámkeretet is, ezért 3 fıvel meg kellett emelni a létszámot, 
ebbıl két helyet a megyei fıkapitányság biztosította, egy helyet pedig belsı átcsoportosítással 
kellett megoldani, meghatározták, hogy a Dévaványai Rendırırsrıl. Annyi szabad mozgás 
maradt, hogy az ırsparancsnok úr kiválaszthatta azt, hogy ki kerül át Gyomaendrıdre.  
Elmondja, hogy korábban már volt szó arról, hogy amennyiben a schengeni csatlakozás 
megvalósul, akkor létszám szabadul fel, illetve szerették volna fejleszteni az ırsöt 1 fıvel. Az 
alpolgármester úr már ennek tudatában jelezte és kérte azt, hogy pótolják a létszámot a 
hiányzó 2 fıvel. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy amikor a belügyminiszter az ırsöt átadta  a státusz 
10 fı volt, ehhez képest kevesebb most 2 fıvel.  
Oltyán Sándor – azt tudja csak megismételni a képviselıknek, hogy 2013 május 30-án nem 
lát esélyt arra, hogy a státusz teljes létszámú legyen, a két fı .nem vezényléssel van, hanem 
státusz elvonással. Nyolc fıben határozták meg az ırsnek a létszámát. Nyilvánvaló, hogy 
minimum egy 10 éves idıintervallumot néztek a közbiztonságért, a közlekedésért, illetve a 
közügyi helyzet minden eleméért, és az átszervezésnél ezt tudomásul kellett venni. Amint 
fejlesztési lehetıségük van, a létszámot pótolni fogják, hiszen az 1 fıvel történı növelés az 
nem maga a közbiztonság hiánya. Szeretnék akár egy tiszti, akár egy zászlósi vizsgáló 
beállításával megoldani, így a közterületrıl történı elvonás az kevesebb lenne, sokkal 
egyszerőbb és könnyebb lehetne a munkája az ırsnek. Az ırsparancsnok úr elmondta, hogy a 
lopásnak, illetve a csalásoknak a megemelkedése a korábbi években szinte elhanyagolható 
volt, ez most látható, hogy nem csak Dévaványán, de megyei, sıt országos szinten is nıtt ez, 
ma már az interneten feladott hirdetéseken keresztül lehet a legkönnyebben pénzhez jutni, 
csalás útján. Szerencse, hogy az esetek többségében utolérhetı a tettes, hiszen könnyen 
nyomon követhetı. Hosszadalmas a procedúra, hiszen megkeresések és utánajárások útján 
lehet sikeresnek tekinteni az ezek után való nyomozást. Elmondja, hogy a tavalyi évben egy 
idıs személy sérelmére követtek el rablást, amely elkövetıje az ırs munkatársainak, illetve a 
szarvasi kapitányság bőnügyi szakértıinek segítségének köszönhetıen gyorsan meg lett. Az 
Országos Rendırfıkapitányság Mozgó Ellenırzı Szolgálata, a tavalyi évben többször is 
váratlanul ellenırizte az ırsöt. Minden esetben hibátlannak ítélte meg az éppen akkor 
ellenırzött területet, és általában közterületi szolgálatnak a tevékenységét ellenırizték, ami 
számukra megnyugtató. Elmondja, hogy a tavalyi évben több alkalommal kérte a 
belügyminiszter a rendıri szervek értékelését településekre lebontva. A megye az elsı helyen 
végzett a rendırkapitányság is igen elıkelı helyen és ezen belül az ırs is szép helyen végzett. 
Kialakult arról egy kép, hogy hol kellene még javítani a közbiztonságon, valamint hol 
mőködik ez megfelelıen. Ez az anyag többek között a fiatalokra való odafigyelést is 
hangsúlyozza. Ezt az iskolák közvetítették a kapitányság felé, melyet az önkormányzat és az 
iskolák raktak össze, nyilván az idén is lesz. Ez is beletartozott abba a félévenkénti rangsor 
felállításába, amely alapján a feladatok meghatározhatóak számukra, saját maguknak kellett 
ezt megtenni. A beszámolóból is kiderül, hogy a Dévaványai Rendırırs a 
nyomozáseredményesség, felderítés eredményesség tekintetében a legjobban teljesített a 
tavalyi évben. Nagyon szépen dolgoztak. A szarvasi bőnügyi osztályon a bőnügyi vezetık is 
nagyon jó véleménnyel vannak az ırsön szolgálatot teljesítı kollegákról, akik bőnügyi 
munkát végeznek. A Megyei Bőnügyi Szolgálat, azon belül is kiemelten a technikai szolgálat 
elismerıen nyilatkozik arról, hogy itt az egyszerő helyszíneken, amit ık megtehetnek, ott az 
azonnali intézkedéseket megteszik. Gyakorlatilag egy kész képet kapnak mire kiérnek egy-



 13 

egy bőncselekményhez, ami már a kapitányságnak a jogköre. Nagyon sokat segít ebben az 
ırsnek a felkészítıje. Megköszönni a munkáját a képviselı-testületnek és az 
önkormányzatnak, valamint a polgárırségnek is. Elmondja, hogy a polgárırséggel régóta jó 
kapcsolatot ápol az ırs, akik nagyban segítik munkájukat. Több esetben gépkocsival is 
segítették az ırs munkáját. A Dévaványai İrsre egy terepjárót fognak Szarvasról kihelyezni, 
mely jelen pillanatban még mőszaki átvizsgáláson van.  
A közbiztonsági, illetve a járási közbiztonsági fórumon is elhangzott, hogy törekszenek arra, 
hogy a létszámot minél elıbb pótolják, amint arra lehetıség van. Az ırsparancsnok úr a 
Gyomaendrıdi Rendırırssel is olyan együttmőködést folytat, mely által ki segítik egymást 
mindenféle külön utasítás nélkül. A koordinációt és az együttmőködést régóta folytatja a két 
ırs, tehát nem szenved a városi közellátottság hiányt. Elmondja, hogy örül annak, hogy ha a 
testület úgy látja, hogy differenciáltan intézkednek az ırs dolgozói, szerinte így is kell. 
Azokban az esetekben, amikor a törvény fix bírságot szab ki, illetve határoz meg, akkor ık ott 
nem tudnak engedni, nekik annyit kell kiszabni. Lehet, hogy említette már korábban azt a 
példát, hogy tavaly Szarvason volt egy olyan közlekedési esemény, ahol a kerékpáros 
figyelmen kívül hagyva a piros jelzést áthaladt az úttesten és nekikoccant egy autó oldalának. 
Nem lett belıle sérülés, a kollegák kiérkezéskor megszondáztatták a kerékpárost, aki ittas 
volt, mint az kiderült. Az ittas kerékpározásért 60.000,- Ft-ot szabtak ki a fújt érték nagysága 
indokolta ezen összeget, valamint a piros jelzésen való áthaladásért 100.000,- Ft-ot szabtak ki 
a helyszínen. A baleset még el sem volt bírálva, ami ebben az esetben még plusz 40.000,- Ft-
ot jelent. Tehát egy-egy kör a városban alkoholfogyasztás után az 200.000,- Ft-jába került a 
kerékpárosnak, amely esetben mérlegelési jogköre nem is volt a hatóságnak. Tehát abban az 
esetben, mikor nagyobb büntetést kap az illetı, nem feltétlenül az adott rendır vérmérséklete 
az oka, hanem ennyit kell, hogy kiszabjon. Szerinte az lenne a legjobb, ha elıírnák az 
összeget, hogy 5.000-50.000,- forintig lehet megkülönböztetni és szerinte akkor még ennyi 
probléma sem lenne. Itt egyébként nem hallott ilyet, de ıt ezzel menet közben is meg lehet 
keresni vagy az ırsparancsnok urat is. Utasítást nem adhatnak, hogy milyen büntetést 
szabjanak ki az adott szabálysértınek, de általánosságban megfogalmazhatják nekik, hogy 
ebben a városban mi jellemzı, vagy mi nem jellemzı. Ha valami elszaporodott, és voltak már 
elıtte kisebb büntetések, akkor a továbbiakban már ki lehet szabni rá nagyobb büntetést is. Ez 
a fıkapitány úr szóbeli utasítása volt, ezt követik most is, hogy aki a bírság összegének 
maximumát szabja ki, annak az ı részére jelentéssel együtt kell beterjeszteni a bírságot, hogy 
láthassa azt, hogy miért kellett akkora összeget kiszabnia. A Szarvasi Kapitányságnak és a 
Dévaványai İrsnek is nagyon jó eredménye van az elıvezetésekben, aminek abban van 
szerepe, hogy ez rengeteg kiszabott bírság. Akkor van visszatartó hatása, ha befizetik. Vannak 
akik nem fizetik be, átkérik elzárásra, amit a jogszabály enged. Ebben a 
Rendırkapitányságnak és az İrsnek is a megyében a legmagasabb az aránya, 90-95 % 
közöttiek az eredményes elıvezetések. A tavalyi évben az összes elıvezetés 
jogszabályváltozás miatt 200 körül volt, de ezt már márciusban meghaladták, 600 körül van 
jelenleg az elrendelt elıvezetések száma.  
Elmondja, hogy a traffipaxok vezérlésére ezentúl jobban oda fognak figyelni, a pénteki 
napokon több alkalommal lesz jelen a településen, hogy a gyorshajtókat kiszőrjék. Ezt 
havonta elıre meg kell tervezni, bele tudnak ebbe szólni és bele is kell, hogy szóljanak. Az 
ırsparancsnok úrral felveszik a kapcsolatot és megpróbálják ezt megelızni.  
Az is örömteli, hogy érezni lehet a rendıri jelenlétet a városban, nyilván ha nagyobb lenne a 
létszám, akkor ez még jobb lehetne. Vannak központi elrendeléső akciók, amik Dévaványán, 
Gyomaendrıdön és Szarvason is jelen vannak, ez is biztosan közrejátszik.  
Zárszóként még egyszer megköszönni a segítséget. Úgy gondolja, hogy mióta ide jár, még 
nem volt probléma az együttmőködéssel. Azt kéri a testülettıl, hogy ha bármilyen 
különbséget érzékelnek az eddig kialakult helyzetben, akkor azt jelezzék felé, akár az ırs 
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mőködésérıl van szó, akár a közbiztonsági helyzetrıl és ık kijönnek és meg tudják ezt vitatni. 
Megköszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Oltyán Sándor rendır alezredesnek az elmondottakat. 
Elmondja, hogy a kérdésre a kapitány úr nem adott választ, amely az önkormányzati 
közbiztonsági szervezettel kapcsolatos volt. Az önkormányzati törvény ezt meg is határozza, 
lehetıséget is ad rá és legutóbb már egy jogszabály tervezetet közzétettek, ami alapján látható, 
hogy valami készül. Aki közvetlenül benne van a rendırségi munkában, az többet tud már 
errıl, mint amennyi információt az önkormányzat eddig kaphatott. 
Oltyán Sándor rendır alezredes, kapitányságvezetı – elmondja, hogy ennek utána fog nézni. 
Ígéretet tesz arra, ha lesz információja e témában a testületet tájékoztatni fogja.  
Elmondja, hogy eddig kétszer hallott errıl a témáról, mind a két esetben itt Dévaványán. Ezt 
az anyagot még nem látta.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a polgárırök titkárának ı odaadta ezt az anyagot, 
aki átnézte és azt mondta, hogy jó lenne, ha ez így lenne. Annyit kérdezett, hogy ki fogja ezt 
fizetni? Erre még a polgármester úr sem kapott választ, pedig ez volna a leglényegesebb 
dolog. Volt már ugyan a városnak település ırsége pályázati úton, de azóta nem volt ilyen 
jellegő pályázat.   
Oltyán Sándor  rendır alezredes, kapitányságvezetı – elmondja, hogy a jövı héten fog 
beszámolni a kapitány úrnak a megyegyőlés elıtt, és akkor javasolni fogja ezt, hátha a 
kapitány többet fog tudni mondani errıl.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy elhangzott, hogy dr. Polyák Zsolt megyei 
kapitány sem tudott ebben a témában választ adni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az utóbbi félévben a lakosok közül néhány képviselıt 
megkerestek azzal, amit Oltyán úr elızı mondataiban is említett, ez a büntetések összegének 
az arányával kapcsolatos kérdés. Magas bíráság összegekrıl lehet hallani. A lakosok szerint 
ezek az összegek nem állnak arányban azzal, amit ık elkövettek. İ minden esetben elmondja 
a megkeresınek, hogy mint képviselı ı ebbe nem tud beleszólni. Elmondja, hogy Oltyán úr is 
említette, hogy ha a maximális összeg van kiszabva, akkor az intézkedı rendırnek jelentéssel 
kell indokolnia azt. Az adott rendır megindokolja a jelentésében, de ez csak egy állítás, 
ugyanis maga az elkövetı nincs megkérdezve az ügyben. Megkérdezi Oltyán urat, hogy ha 
ilyen esettel találkoznak, mit javasoljanak, hová mehetnek ennek az orovoslására? 
Oltyán Sándor rendır alezredes, kapitányságvezetı – elmondja, hogy a klasszikus helyszíni 
bírságnál 5.000-50.000,- Ft-ig terjedı összeget lehet kiszabni. A törvény szerint, amennyiben 
a jogsértı nem ért egyet az ott felajánlott helyszíni bírsággal, akkor azt egész egyszerően nem 
kell átvenni. Amennyiben átvette azt a helyszínen, akkor a törvény szerint jogorvoslati 
javaslatnak helye nincs, mert akkor az ott egy jogerısen befejezett eljárás. Hogyha az 
elkövetı úgy érzi, hogy magas ez a bírság, akkor a rendırnek fel kell jelentenie és akkor az 
igazgatás rendészet szabálysértési elıadója fogja ezt elbírálni. Ha azt is magasnak tartja, 
akkor lehet kifogással élni vagy meghallgatást kérni, ahol már elı tudja adni akár a szociális 
körülményeit, vagy elismerheti hibáját, de mondhatja, hogy erre neki nem telik, ebben az 
esetben kérhet részletfizetést, ezt akkor már szóban elı lehet adni. Ha az ezután kiszabott 
bírság is sok, akkor átkerül a bíróságra, ez ennek a következı foka. De nem kell ideáig 
elmenni a büntetések során, hanem ha valaki úgy érzi, hogy jogtalan a rá szabott bírság, akkor 
ne vegye azt át, hiszen ha átvette, onnantól kezdve nincs helye jogorvoslatnak. Elmondja, 
hogy a jelentés csak azért van, hogy egy jelzés legyen azonnal a parancsnoknak, hogy valaki 
maximum bírságot szabott ki és megnézhesse, hogy mire szabták azt ki. A parancsnoknak van 
arra joga, sıt kötelessége, hogy megkérdezze, miért szabta azt ki az adott rendır. Ennek 
utánanézve elmondhatja egy eligazítás során, hogy ha annál az embernél, akire a büntetést 
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kiszabták 2 évre visszamenıleg nem találtak szabálysértést, akkor valóban lehet az, hogy 
kisebb bírság kiszabása is elegendı lett volna. De utasítani nem lehet sem az 5000,- Ft-ra, sem 
pedig az 50.000,- Ft-ra. De ez egy teljesen járható út. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Szlovák Zsoltnak. 
Szlovák Zsolt rendır fıhadnagy, ırsparancsnok – elmondja, hogy az összes bírság átfut az ı 
kezén is, melyet a kollégái kiszabnak. Az arányokra visszatérve annyit tud mondani, hogy a 
büntetések nagyjából 80 %-ában 5-10.000,- Ft közöttiek, gondol itt a helyszíni bírságokra. 
Ezért nem érti a panaszt, mert ennyi az átlag bírság. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hallott olyan esetrıl, amikor az idıs lakos nem a kijelölt kerékpárúton 
haladt át a biciklijével, ezért irreálisan magas összegegő bírságot szabtak ki rá. Elmondásuk 
szerint csak addig haladtak szabálytalanul, amíg kikerültek egy úthibát és ezért büntették meg 
ıket nagy összegre.  
Oltyán Sándor rendır alezredes, kapitányságvezetı – elmondja, ha a képviselı úr tud 
konkrét neveket mondani, akkor, azt a nyilvántartási rendszerbıl vissza lehet nézni. A bírság 
a feldolgozás során több személynél is megfordul, a legutolsó a megyei kapitányságon, ahol 
még egyszer megnézik, ha véletlenül valami hibás, azt azonnal jelzik feléjük. Utasítás nincs 
erre, hogy ki mennyit szabjon ki, arra sem, hogy hány darabot. Ha rend van a községben, a 
településen, akkor a munkával meg van elégedve. Ha csak 1-2 név lenne, akkor az 
ırsparancsnok úr meg tudná mondani konkrétan, hogy bizonyítottan több volt már és el 
kellett, hogy menjenek ideáig a büntetéssel.  
Pap Tibor polgármester –megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az 
ülésen elhangzottakat.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén a tájékoztatót megtárgyalta, amelyet 
elfogadásra javasolnak a testület felé. Véleménye, hogy azonnali büntetés helyet elıször 
szóban célszerő lenne figyelmeztetni a lakost. Egyfajta fokozatosságot kellene alkalmazni, 
hogy rávezessék a lakosságot a szabályokra. Ez azt is jelentené, hogy jobb lenne a kapcsolat a 
lakosság és a rendırség között. Ha rávezetik, figyelmeztetik a lakost, úgy, hogy elıször kap 
egy néhány ezer forintos büntetést, majd ha ezután sem figyelne oda a szabályokra, akkor 
kapja meg a több tízezer forintos bírságot. Örül annak, hogy a parancsnok úr sőrőn 
tájékoztatja Dévaványa lakosságát a történtekrıl, a tájékoztatások során jó lenne azt is 
elmondani, hogy mit szabad és mit nem.  
Oltyán Sándor rendır alezredes, kapitányságvezetı – elmondja, hogy a kerékpár egy jármő, 
annak felszerelése kötelezı nappal is. Senki nem kéri a lámpának a bekapcsolását nappal, de a 
felszerelés az kötelezı. Nyilván el lehet azt mondani a lakosságnak, hogy szereljék fel a 
kerékpárokat, ezt nagyon komolyan kérik a rendırség dolgozóitól is a feletteseik, hiszen a 
balesetekben a kerékpáros okozók száma nagyon magas. Így tudják rászoktatni a lakosokat 
arra, hogy nappal is legyen rajta a világítás, mert ha az éjszaka ott éri valahol, akkor be tudja 
kapcsolni és biztonságosan közlekedhessen. Annak az elbírálása, hogy fel van-e szerelve 
nappal, és más éjszaka. Nappal még elengedhetik a kerékpárost egy figyelmeztetéssel, éjszaka 
azonban már bírságot vonhat maga után a felszerelés hiánya.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni a 
napirend kapcsán? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs.  
Megköszöni a részletes tájékoztatót és az adott válaszokat, az alapos elıterjesztést. 
A napirend tárgyalását lezárja. 
Megköszöni a rendırség munkáját és bízik abban, hogy a létszám visszaállításra, valamint a 
nyomozási munkát segítı vizsgáló tiszt vagy zászlós beállítására vonatkozó elképzelés minél 
elıbb megvalósítható lesz a kapitány úr által. Örül annak, hogy a létszám a meglévık 



 16 

tekintetében stabil és a letelepedés egyre nagyobb mértékő, hiszen szolgálati lakás is van, 
melyre a bérlési jogát a megyei kapitány úrnak nem kell gyakorolni, rendszeresen kéri, hogy 
engedje át és munkaköri szolgálati lakásként gazdasági szervezeteknél vezetıknek, vagy 
intézmény szakembereinek tudja az önkormányzat átmenetileg biztosítani. Az együttmőködés 
úgy gondolja, hogy jó, mindenképpen jó lenne megtartani és ezt az idınként megtartásra 
kerülı közbiztonsági fórumokon is hangoztatni. A parancsnok úr és a polgármester úr között 
szinte folyamatos a kapcsolat, tehát ha valami van, akkor azonnal tudják egymást informálni 
szükség esetén. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki elfogadja a közrend-közbiztonság helyzetérıl szóló rendırségi tájékoztatót kéri, az 
kézelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 213/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közrend-közbiztonság 
helyzetérıl szóló rendırségi tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.  

 
A képviselı-testület megköszöni a Szarvasi Rendırkapitányság és a helyi rendırırs 
vezetıjének és dolgozóinak a végzett munkát.  
 
Felelıs:  - 
Határidı:  -  

 
(A közrend-közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
családsegítıi-gyermekjóléti, valamint a védınıi feladatellátásról, a társulásban végzett 
feladatok értékelésérıl, átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról, a szakmai munka eredményességérıl, az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. 
alapján készült beszámolók megvitatása.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt években a beszámolót Takácsné Papp Éva készítette, 
aki a Kormányhivatal dolgozója lett, így a mai ülésre a beszámolót Kajla Csilla 
családgondozó készítette 
A polgármester megadja a szót Kajla Csilla családgondozó részére, ha az írásos anyaghoz 
szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.   
Kajla Csilla családgondozó – köszönti a képviselı-testületi ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy beszámolójában a Családsegítı Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi értékelését 
tette meg.  
Beszámolójában törekedett a részletességre, számszerő adatokat jelentetett meg a 
családsegítıi szakfeladat szolgáltatást igénybevevıkrıl. Az írásos anyagban bemutatta a 
feladataikat, a szakmai környezetet, a mőködés személyi és szakmai adottságait, a mőködés 
tárgyi, infrastrukturális feltételeit. Vázolta elképzeléseiket, terveiket a jövıre vonatkozóan. 
A beszámolóban nem szerepel, de fontosnak tartja elmondani, hogy szolgálatuk ingyenes 
ruharaktárt mőködtet, amelynek forgalma megcsappant, ami a településen elhelyezett 
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ruhagyőjtı-konténereknek tudható be. Nagyon sok családnak nyújtanak ezzel segítséget a 
ruháztatás tekintetében. 
Az írásos anyagot ennyiben kívánta kiegészíteni, az észrevételekre, felvetésekre szívesen 
reagál.   
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kajla Csilla családgondozónak az elmondottakat. 
A polgármester elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót ülésén 
véleményezte. 
Megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az ülésen 
elhangzottakat.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – köszönti az ülésen 
megjelenteket.  
Elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolót részletesen megtárgyalta, amelyet 
egyhangúlag elfogadásra javasol a testület felé. 
Az ülésen elhangzott, hogy Kozma Zoltán klinikai szakpszichológus igazságügyi 
tevékenysége 2012. áprilisában megszőnt.  
A beszámolóban is olvasható, hogy jelenleg a telephelyen a pszichológiai tanácsadás nem 
megoldott, a jövıre nézve mindenképpen szükség lenne a szolgáltatás újbóli elindítására. 
A bizottsági ülésen felmerült az is, hogy a rászorultak részére biztosított földterület 
igénylésére a szolgálatnál senki nem nyújtott be kérelmet.  
Kajla Csilla családgondozó – elmondja, hogy a rászoruló klienseket igyekeztek tájékoztatni a 
Szociális Földprogram adta lehetıségekrıl, de érdeklıdést nem mutattak.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – megköszöni Kajla 
Csillának a részletes beszámolót.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
feladatellátásával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – javasolja, hogy a Szociális Bizottság a segélyek megállapításánál mérlegelje azt 
is, hogy a kérelmezık nem élnek a Szociális Földprogram adta lehetıséggel. Megjegyzi, hogy 
ez a program már több éve fut, a benyújtási határidıt az idei évben meghosszabbították annak 
érdekében, hogy minél többen használják ki a lehetıséget.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – dr. Ágoston Sándor 
által elmondottakra reagál a bizottság elnöke. Elmondja, hogy 8 család részére osztottak ki 
földterületet a program keretében, érdeklıdés e tekintetben csak a Családsegítı Szolgálatnál 
nem volt.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy a telephely koordinátorának lehetısége lett 
volna arra, hogy Kozma Zoltán szakpszichológus helyett másik pszichológust keressen, amit 
nem tett meg. Egy alkalommal sem jelezte feléjük, hogy az intézménynek szüksége lenne a 
szakemberre. Biztos adtak volna rá lehetıséget, még ha kevesebb óraszámban is. Elmondja, 
hogy ısztıl a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél fognak 
alkalmazni pszichológust, így Dávaványa lakosai számárai is biztosítani fogják ezen 
szolgáltatást. Jelenleg 2 pszichológus foglalkoztatnak megbízási szerzıdéssel.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy a kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásával kapcsolatos 
beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolót. 
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A polgármester megköszöni a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak a 
munkáját.  
 
A polgármester rátér a védınıi feladatellátásról szóló beszámoló megtárgyalására.  
Megkérdezi Szalai Ildikó védınıt, hogy az írásos anyagot szóban kívánja-e kiegészíteni? 
Szalai Ildikó védını – köszönti az ülésen megjelentek. 
Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
Elmondja, hogy a tegnapi napon egy értekezleten vett részt, amelyet a védınıi szolgálatok 
számára tartottak, amirıl rövid tájékoztatást kívánt adni a jelenlévık számára. 
Az értekezleten elmondták, hogy a védınık plusz feladatokat fognak kapni, többek között be 
kell kapcsolódniuk egy szőrıprogramba, amelynek célja a nıi méhnyakrák szőrés minél 
szélesebb körő kiterjesztése. A védınıknek 2014. december végéig több alkalommal kell 
továbbképzéseken részt venniük. A program részletei még nem ismertek számukra. Elmondja, 
hogy ez a program olyan kisebb településeken már mőködik, ahol nincs megoldva a 
nıgyógyászati szakvizsgálat.  
Elmondja, hogy a terhesgondozás szakmai protokollja is változni fog, amelynek részletei 
szintén nem ismertek.  
Röviden ennyit kívánt tájékoztatásképpen elmondani a megjelentek számára. 
A felmerülı kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szalai Ildikónak az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság a védınıi beszámolókat is megtárgyalta ülésén, amelyeket egyhangúlag elfogadásra 
javasolnak a testület felé. 
A bizottság elnöke elmondja, hogy az ülésen javaslatként hangzott el, hogy a fiatalok 
életkezdési kiegészítı támogatásán, más néven a babakötvény mértékén, – amely most 
20.000,- Ft – jó lenne emelni. A bizottság javaslata, hogy ezen mérték 50.000,- Ft legyen.  
Megjegyzi, elhangzott az is, hogy most több kismama van, mint az elızı években. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a tanácsadó épület állapotával kapcsolatban vannak 
problémák, ami az elmúlt évben is felvetıdött. Megemlíti, hogy rosszak az ereszcsatornák, az 
ablakok nem jól záródnak, szükség lenne néhány kerékpártárolóra, a főnyíráson kívül szinte 
semmi nem történik. Célszerő lenne, ha a tanácsadó épület udvarán helyeznének el néhány 
padot annak érdekében, hogy a kismamák jó idı esetén ott is várakozhassanak.  
Az ülésen elhangzott az is, hogy a III. védınıi körzethez tartozik a Szügyi Dániel Református 
Általános Iskola. Jelenlegi létszám 97 fı. 
Az iskolai feladatokat Tímár Erika védını látja el. A szőrıvizsgálatok és az oltások 
folyamatosan zajlanak. Az iskola dolgozóival az együttmőködés jónak mondható, de a 
kötelezı egészségnevelési órákat nem engedélyezik megtartani. Problémaként jelenik meg, 
hogy a látás-, hallásvizsgálaton kiszőrt gyermekeket néhány szülı nehezen vagy nem viszi el 
szakorvosi vizsgálatra. 
Az alapfelszereltség (mőszerek, számítógépek) a védınıi munkához elfogadható, de lehetne 
korszerősíteni. 
A bizottsági ülésen elhangzott még, hogy a nıgyógyászati szakrendelésen 2.190 vizsgálat 
történt, valamint az is, hogy 43 kismamából 21 Mezıtúron szült. Ebbıl is látható, hogy jó 
döntést hozott a képviselı-testület, amikor támogatta a nıgyógyászati szakrendelés 
elindítását.  
Szalai Ildikó védını – elmondja, hogy számítástechnikai fejlesztés néhány éve történt, a 
számítógépek megfelelıek, a munkához szükséges program rendelkezésükre áll. A mőszerek 
fejlesztésére gondolt pl. légzésfigyelı készülék. Elmondja, hogy az elmúlt évben volt kiírva 
ilyen jellegő pályázat, sajnos nem volt sikeres számukra.  
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A nıgyógyászai vizsgálattal kapcsolatban elmondja, hogy a 2.190 a vizsgálatok számát, nem 
pedig a megjelentek számát jelenti. Elmondja, hogy páciensen legalább 2 vizsgálat elvégzése 
történik egy megjelenés alkalmával. Sajnos a nyilvántartó programjuk nem teszi lehetıvé, 
hogy meg tudják mondani, hogy hányan jelentek meg vizsgálaton.  
A beszámolójában szól arról is, hogy jó lenne, ha a képviselı-testület megvizsgálná az írásos 
anyagban bemutatott demográfiai adatokat, ami az új nemzedék létszámát mutatja és 
gondolkodjon olyan intézkedéseken, ami a fiatalokat letelepedésre készteti, ösztönöz olyan 
családokat a gyermekvállalásra, akik bérbıl élnek és munkát ad a családfenntartóknak olyan 
fizetéssel, amibıl gyermeket is lehet nevelni nem csak éppen megélni. Ezzel ı nem a 
babakötvény mértékének a megemelésére gondolt.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének készítésekor a 
babakötvény mértékének az emelésére vissza fognak térni.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a beszámolóban nagyon szépek a diagramok, szerencsés lett 
volna bemutatni ilyen módon azt is, hogy a nık hány éves korukban szülnek, valamint a szülı 
dévaványai, vagy pedig egy éven belül települt be a városba. Jó lenne még a veszélyeztetett 
családokról is statisztikát látni pl. hány szülı neveli egyedül gyermekét stb. A gyámügy 
számára ezen statisztika bemutatása számtalan jó ötletet adhatna.    
Örömmel vette, hogy a városban emelkedett a születések száma.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Nyuzó Marietta képviselı részére.  
Nyuzó Marietta képviselı – kérdése, hogy mennyi az éves látogatások száma, hány 
alkalommal mennek ki családokhoz? 
Szalai Ildikó védını – a képviselı kérdésre számszerő adattal nem tud most szolgálni. A 
védınıi éves jelentés összesítıjében ez számszerően szerepel. 
Nyuzó Marietta képviselı – kérdése még, hogy meg van határozva az, hogy hány 
alkalommal kell egy családhoz ellátogatni éves szinten? 
Szalai Ildikó védını – a képviselı kérdésére elmondja, hogy a kisbaba hathetes koráig 
minden héten látogatást tesznek a családoknak, ez esetben az elıírás 10 naponkénti, majd ezt 
követıen havonta kell látogatást tenniük, valamint a látogatások száma függ a 
veszélyeztetettségi foktól is. Vannak olyan családok, ahová több alkalommal kell 
ellátogatniuk, vannak olyanok is, ahová családgondozóval együtt mennek. Szól arról is, hogy 
a családi jogállás szerint az együttélés nem igazi családnak minısül, veszélyeztetettek. 
Megjegyzi, hogy azon családokat nem látogatják gyakran, akik élettársi kapcsolatban élnek és 
nevelik gyermeküket, ha minden rendben van.  
Nyuzó Marietta képviselı – a nıvédelemmel kapcsolatban szeretne kérni egy rövid 
tájékoztatást, gondol itt a nem kívánt terhességre, nıvédelmi látogatások gyakoriságára. 
Szalai Ildikó védını – elmondja, hogy a gyermekágyi látogatás során adnak felvilágosítást a 
kismamák számára a fogamzásgátlásról. A késıbbi látogatást során nem kifejezetten csak a 
gyermek problémájával foglalkoznak, a hölgyek problémáját is megbeszélik. Megjegyzi, 
hogy a problémájukkal a hölgyek a nıgyógyászt is könnyen elérhetik. 
Röviden szól a Családsegítı-Szolgálatnál mőködı baba-mama klubról, ahol Mike fıorvos úr 
több alkalommal tartott elıadást az anyukák számára.  
Említést tesz a terhesség megszakításról, amelyrıl ık nem tudnak, hiszen az teljesen más 
rendszer szerint mőködik.  
Nyuzó Marietta képviselı – kérdése még, hogy a tanácsadáson rendszeresen részt vesznek-e 
a szülık gyermekeikkel? 
Szalai Ildikó védını – elmondja, hogy természetesen vannak olyan szülık, akik többszöri 
felszólításra sem viszik el gyermeküket a tanácsadásra, ezek a családok általában már 
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családgondozás alatt vannak. Ezen családoknál közös látogatások is történnek a 
családgondozóval. Megjegyzi, hogy a gyermekorvos is nagyon érzékeny ezekre a 
problémákra.  
Említést tesz arról, hogy sok szülı gyermekét nem viszi el a szőrıvizsgálatokra (látás-, 
hallásvizsgálat stb.), ami nagyon fontos lenne. Röviden szól a szociálishálóról.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szalai Ildikónak az elmondottakat.  
Megkérdezi Boda Ferencné iskolavédınıt, hogy az írásos anyagot szóban kívánja-e 
kiegészíteni? 
Boda Ferencné iskolavédını – az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a 
felmerülı kérdésekre szívesen választ ad.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy az iskolavédınıi feladatellátással kapcsolatban 
kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester a védınıi feladatellátással kapcsolatos téma tárgyalását lezárja.  
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki elfogadja a védınıi feladatellátásról szóló beszámolókat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolókat.  
 
A polgármester rátér a napirend következı részére, amely a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámoló megvitatása.   
A polgármester elmondja, hogy ezen beszámolóhoz csatolva van egy tájékoztató anyag, 
amelyet Valánszki Róbert gyámhivatal vezetı készített.  
Ezen anyagokat is megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén. 
Megadja a szót Kiss Károly részére, hogy ismertesse az ülésen elhangzott véleményt.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy a 
bizottság ezen beszámolót is megtárgyalta ülésén, amelyet egyhangúlag elfogadásra 
javasolnak a testület felé. A bizottság Valánszki Róbert gyámhivatal vezetı tájékoztatóját 
tudomásul vette. A gyámhivatal vezetı a bizottsági ülésen elmondta, hogy a bizottság 
munkáját szükség esetén továbbra is segíti.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károlynak az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Gyányi Irén szociális ügyintézı részére, ha az írásos anyaghoz 
szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg.   
Gyányi Irén szociális ügyintézı – elmondja, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §-ának (6) bekezdésének rendelkezése alapján 
a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év 
május 31. napjáig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal elıírt átfogó értékelést 
készít. 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 170/A. §-a és a 10. számú melléklete határozza meg a 
települési önkormányzat által készítendı átfogó értékelés tartalmi követelményeit. 
A szociális ügyintézı a beszámolót az elmondottaknak megfelelıen készítette el.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Gyányi Irénnek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolót.  
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A polgármester javasolja, hogy a napirendet zárják le. 
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Ismételten szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki a családsegítıi-gyermekjóléti, a védınıi feladatellátásról, a társulásban végzett feladatok 
értékelésérıl, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka 
eredményességérıl szóló beszámolókat elfogadja kéri, az kézfelnyújtással szavazzon.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
214/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a családsegítıi-gyermekjóléti, 
a védınıi feladatellátásról, a társulásban végzett feladatok értékelésérıl, a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka 
eredményességérıl szóló beszámolókat elfogadja. 
  
A gyermekvédelem területén dolgozóknak a színvonalas munkavégzésükért 
elismerését fejezi ki. 
 
A képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy az értékeléseket a megyei 
gyámhivatal részére küldje meg.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Balogh Csilla jegyzı 
Határidı:  azonnal  

 
 
(A napirendhez kapcsolódó 4 db beszámoló, valamint a gyámhivatal vezetı tájékoztatója a 
jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi 
mőködésérıl, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeirıl, a társulásban végzett feladatok 
értékelésérıl szóló beszámoló megvitatása. 
A polgármester megkérdezi Tóth Juliannát a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény igazgatóját, hogy az írásos beszámolót szóban kívánja-e 
kiegészíteni? 
Tóth Julianna a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
igazgatója – tisztelettel köszönti a képviselı-testület tagjait. Ülés elıtt kiosztott egy új 
táblázatot. A Szociális bizottsági ülésen felmerült, hogy az állami támogatás milyen magas 
mértékben növekedett, ezt áttekintve úgy érezte, hogy szükséges részletesebben leírni az 
állami támogatásokat és az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi forrásokat. Az 
intézmény finanszírozás növekedésére a magyarázata az, hogy 2012. évben Bucsán és 
Szeghalmon fogyatékos nappali intézményt indítottak be, amely létszámnövekedéssel 
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párosult. Ennek okán az állami támogatás is növekedett, valamint a támogató szolgálat 
nyertes pályázatát követıen 8.100.000,- Ft-os éves bevétellel növekedett az állami 
finanszírozásuk is. A szakmai vezetık és a szakmai munka minıségének javulása miatt az 
étkeztetésben részesülık száma 8 fıvel növekedett, akik után állami támogatást kaphatnak. A 
házi segítségnyújtásban ellátottak számának növekedése 45 fı volt, az idısek nappali 
intézményében 41 fıvel nıtt a lehívható normatíva szerinti létszám. Ezek okozzák a 
beszámolóban látható többletet. Elmondja, hogy a gazdaságvezetıi állás meghirdetésre került, 
mert az eddigi vezetı fizetés nélküli szabadságon van, valamint a Családsegítı és 
Gyermekjóléti telephely koordinátora kormánytisztviselıi állásba került át, így ez az állás is 
meg van hirdetve. A Családsegítı szolgálat beszámolójánál felvetıdött a pszichológus 
foglalkoztatása, erre igyekeznek megfelelıen reagálni. Tudtak róla, hogy megszőnt a 
pszichológus munkaviszonya, de az intézmény nem kérte a szolgáltatásukat. Ennek gazdasági 
okai is voltak, de igyekszenek megvalósítani.  
Ennyivel kívánta kiegészíteni az írásos beszámolót.  
Elmondja, hogy nehéz dolga van minden évben a beszámoló készítésekor, hiszen nem tud sok 
újat mondani, hiszen nem változik olyan mértékben az intézménynek a mőködése, hogy errıl 
sokat tudjon beszélni.  
Megköszöni a figyelmet, a kérdésekre szívesen választ ad. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a beszámolót a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság ülésén véleményezte.  
Megadja a szót a bizottság elnöke részére, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – a bizottság 
megköszönte Tóth Juliannának a részletes, mindenre kiterjedı beszámolót. Arra volt kíváncsi 
a bizottság, hogy az elmúlt évben mennyit emelkedett a támogatottság, ez most meghaladja a 
40.000.000,- Ft-ot.  
További jó munkát kíván az intézményben dolgozóknak.  
A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Kiss Károly bizottsági elnöknek az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Tóth Julianna a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
igazgatója – még annyit kíván elmondani, hogy a vállalkozótól kapott facsemeték elültetésre 
kerültek az Idısek Otthonában az elızı évben kivágott nagy, árnyékot nyújtó fák helyére. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, a jelenlévıknek, hogy a társulás kiírta az 
intézményvezetıi pályázatot, valamint a gazdaságvezetıi pályázatot is, melyeknek feltételei 
meghatározásra kerültek. 
Ismét megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatosan van-e még valakinek kérdése? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki elfogadja a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
beszámolóját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadja a következı határozattal: 

 
Határozat: 

 215/2013.(V.30.) Kt.hat. 
 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi mőködésérıl, a 
feladatellátás tárgyi, személyi feltételeirıl, a társulásban végzett feladatok 
értékelésérıl szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.  
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Az intézmény dolgozóinak a színvonalas munkavégzésükért elismerését fejezi ki. 
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 
 

(A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója a 
jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nyuzó Marietta képviselı távozott az ülésterembıl, így a testület létszáma 7 fı.  
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
A polgármester köszönti Kovács Máriát Ecsegfalva Község polgármesterét.  
A polgármester elmondja, hogy az elsı bejelentés Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata.  
2013. május 21-én megtartott együttes ülésen tárgyalta a két Képviselı-testület a Dévaványa-
Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatát, ekkor 
döntés nem született.  
Ecsegfalva Község Képviselı-testülete május 28-án tartott ülésén meghozta döntését.  
A polgármester megadja a szót Kovács Mária polgármester részére, hogy ismertesse 
döntésüket.  
Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere – köszönti a képviselı-testületi ülésen 
megjelenteket.  
Elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kedden nyilvános 
ülésén tárgyalta ezen napirendi pontot. Az együttes képviselı-testületi ülésen e tekintetben 
nem tudtak döntést hozni, mivel a döntéshez szükséges számadatokat nem ismerték, illetve 
önkormányzatuknak sem alakult ki elképzelése ezzel a hatalmas feladattal kapcsolatban.  
A keddi napon tartott testületi ülésükön jelen volt Pap Tibor Dévaványa polgármestere, 
Balogh Csilla jegyzı, valamint Szarka Andrea igazgatási irodavezetı is, ahol újra 
megtárgyalták ezt a napirendet.  
Nehéz volt számukra azt elképzelni, hogy önálló új intézményt kell Ecsegfalva Község 
Önkormányzatának mőködtetni, mégpedig egy óvodát. Elmondja, hogy Ecsegfalva Község 
Önkormányzata régen mőködtetett óvodát az önkormányzat keretein belül, önálló óvodai 
intézmény Ecsegfalván még sohasem volt.  
Elmondja, hogy 2007-ben azért jött létre az intézményfenntartó társulás, mivel így többlet 
normatívára voltak jogosultak, amire jelenleg nincs lehetıség. Bízik abban, hogy az új kivált 
intézmény megfelelı normatívákkal tud majd mőködni. Az új óvoda kialakításánál plusz egy 
fı óvodapedagógust tudnak alkalmazni. A képviselı-testületük úgy döntött, hogy kiválik az 
ÁMK-ból, egy új óvoda intézményt alapít Ecsegfalván, melynek a neve Ecsegfalvi Óvoda. A 
közös önkormányzati hivatal teljes szakmai segítséget ajánlott fel az óvoda indításával 
kapcsolatban. Nem látják annak értelmét, hogy társulási tanácsot hozzanak létre egy évre, 
hiszen Dévaványa Város Önkormányzatának az volt a szándéka, hogy a társulásból kiválik.  
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Köszöni a figyelmet.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Ecsegyfalva Község polgármesterének az 
elmondottakat.  
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A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a bejelentés kapcsán a társulási 
megállapodás felülvizsgálatáról van szó, amit törvény ír elı.  
Elmondja, hogy 2013. január 1-jén hatályát vesztette a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jén történı hatályba 
lépésével a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályok megváltoztak.  
A Mötv. 146. § (1) bekezdése alapján „az e törvény hatálybalépése elıtt kötött önkormányzati 
társulási megállapodásokat a képviselı-testületek felülvizsgálják és e törvény 
rendelkezéseinek megfelelıen módosítják e törvény hatálybalépését követı hat hónapon 
belül.”, azaz 2013. június 30-áig.  
Az irodavezetı elmondja, hogy az elıterjesztésben három döntési alternatíva szerepel.  
Az elsı alternatíva szerint a képviselı-testület felülvizsgálja a társulási megállapodást, ha ez 
kerül elfogadásra, akkor a társulási tanácsba történı delegálásról is dönteni kell. 
A második alternatíva az, hogy Dévaványa az Intézményfenntartó Társulásból 2014. június 
30. napjával kiválik. 
A harmadik alternatíva szerint dönthet úgy a képviselı-testület, hogy 2013. június 30-ai 
hatállyal megszünteti az intézményfenntartó társulást. 
Ezen döntést hozták meg kedden Ecsegfalván.  
Ennek következményeként Ecsegfalván el kell készíteni az új intézmény alapító okiratát, 
amelyhez segítséget nyújtanak.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Az együttes ülésen is látható volt, hogy a képviselı-testület jogosítványait nem igazán 
szeretné átruházni egy társulási tanácsra. Elmondja, hogy a társulásba Dévaványának egy 27 
fıs Ecsegfalvi óvoda miatt kellene benne lenni, jogi személyt kellene létrehozni, többlet 
adminisztrációt eredményezne ez a helyzet. Úgy gondolták, hogy a társulás megszüntetése 
lenne a legjobb lépés, ha ez nem megy, akkor pedig a kiválást kell kezdeményezni.  
Véleménye szerint Ecsegfalva saját érdekeit szem elıtt tartva döntött, ami megfelel 
Dévaványának is.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén hosszasan foglalkozott a témával.  
A bizottság egyhangú javaslata a képviselı-testület felé az elıterjesztésben szereplı 
„C”alternatívának az elfogadása, amely szerint 2013. június 30-ai hatállyal szőnjön meg az 
intézményfenntartó társulás. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését. 
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 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján felülvizsgálta a Dévaványa-
Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását, és úgy dönt, hogy 2013. 
június 30-ai hatállyal megszünteti az intézményfenntartó társulást. 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulásban vállalt feladatokat a Társulás 
megszőnését követıen az alábbiak szerint látja el: 
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• Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete ellátja az Általános Mővelıdési 
Központ keretén belül az óvodai nevelési, közmővelıdési, könyvtári és 
közgyőjteményi feladatokat, 

• Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete új köznevelési intézmény 
létrehozásával ellátja az óvodai nevelési és étkeztetési feladatokat. 

Felek a Társulás megszőnésével kapcsolatban egymással 2013. június 30.-ai hatállyal 
elszámolnak. 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon 
el.” kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 216/2013.(V.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján felülvizsgálta a Dévaványa-
Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását, és úgy dönt, hogy 2013. 
június 30-ai hatállyal megszünteti az intézményfenntartó társulást. 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulásban vállalt feladatokat a Társulás 
megszőnését követıen az alábbiak szerint látja el: 

• Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete ellátja az Általános Mővelıdési 
Központ keretén belül az óvodai nevelési, közmővelıdési, könyvtári és 
közgyőjteményi feladatokat, 

• Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete új köznevelési intézmény 
létrehozásával ellátja az óvodai nevelési és étkeztetési feladatokat. 

Felek a Társulás megszőnésével kapcsolatban egymással 2013. június 30.-ai hatállyal 
elszámolnak. 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon 
el. 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal  
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés az Általános Mővelıdési 
Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére, hogy ismertesse a jelenlévıkkel 
milyen okok miatt vált szükségessé az alapító okirat módosítása.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy ezen elıterjesztés szorosan kapcsolódik a képviselı-
testület elızı döntéséhez, mely szerint arról döntöttek, hogy megszünteti Ecsegfalvával az 
intézményfenntartó társulást, amelybıl következik a következı elıterjesztés, valamint döntés 
is.  Az ÁMK-ban, amely közösfenntartású intézmény volt, szerepelt benne az ecsegfalvi 
tagintézmény – az óvoda –, illetve az étkeztetés is. Ettıl kezdve az Általános Mővelıdési 
Központ Dévaványa Város Önkormányzatának az intézménye lesz. Az elmondottak miatt ki 
kellett venni az alapító okiratból azokat a feladatokat, amelyek az ecsegfalvi feladatellátáshoz 
kapcsolódtak. A jegyzı elmondja, hogy változtatni kell az intézmény nevén is, - amelyre a 
Magyar Államkincstár felhívta a figyelmet -, mivel az Általános Mővelıdési Központ 
általános megnevezés, nem különbözteti meg az intézményt a többi azonos struktúrájú 



 26 

intézménytıl, ezért olyan nevet kell adni, amely kifejezi az intézmény egyediségét. Az 
intézmény új neve: Dévaványai Általános Mővelıdési Központ lesz. 
Elmondja, hogy 2012. decemberében történt alapító okirat módosításakor az intézmény 
alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok szerinti felsorolásából kikerültek a közoktatáshoz 
kapcsolódó feladatok, mivel ezeknek a fenntartása átkerült a KIK-hez, de mivel ennek 
mőködtetıje az önkormányzat, meg kell hogy jelenjen, mint szakfeladat. Megjegyzi, hogy ezt 
is jelezte az államkincstár. Ezek a szakfeladatok visszakerültek az alapító okiratba a 
mőködtetés érdekében.  
Röviden ennyiben kívánta ismertetni a legfontosabb változásokat, amelyek az alapító 
okiratban módosításra kerültek.  
Az elmondottakra tekintettel kéri, hogy a képviselı-testület fogadja el az alapító okirat 
módosítását, valamint egységes szerkezetbe foglaltan.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja a bizottság javasolja, hogy a képviselı-testület hagyja jóvá a 
Dévaványai Általános Mővelıdési Központ alapító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági elnöknek a javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a képviselı-testület hagyja jóvá a 
Dévaványai Általános Mővelıdési Központ alapító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 217/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 1-jei hatályba 
lépéssel módosítja a Dévaványai Általános Mővelıdési Központ alapító okiratát és 
jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vételi 
eljáráshoz szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Felelıs:  Balogh Csilla jegyzı 
Határidı:  értelem szerint 

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja a bizottság javasolja, hogy a képviselı-testület fogadja el az alapító 
okirat módosítását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági elnöknek a javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a képviselı-testület fogadja el az Általános 
Mővelıdési Központ alapító okiratát kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 218/2013.(V.30.) Kt.hat. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 
5. § (1)-(2) bekezdései alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 
határozatlan idıre alapított Általános Mővelıdési Központ költségvetési szervének 
375/2012.(XII.10.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja. 
A módosítás oka: 
Az alapító önkormányzatok képviselı-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 146. § (1) bekezdése alapján 
felülvizsgálták Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodását.  Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 216/2013.(V.30.) Kt. 
határozatával, Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 44/2013.(V.28.) Kt. 
határozatával minısített többséggel döntött, hogy 2013. június 30-ai hatállyal megszünteti az 
intézményfenntartó társulást. 
 
Dévaványa településen a Dévaványai Általános Mővelıdési Központ keretén belül, míg 
Ecsegfalva településen új köznevelési intézmény alapításával kerül az óvodai közfeladat 
ellátásra 2013. július 1-jével. Ellátásra nem kerülı feladat nincs. Az Általános Mővelıdési 
Központ Ecsegfalvi Tagóvoda tekintetében kötelezettséget 2013. június 30-áig vállalhat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványai Általános Mővelıdési 
Központ alapító okiratát 2013. július 1-jei hatállyal akként módosítja, hogy a többcélú 
intézmény illetékességi, mőködési területe Dévaványa Város közigazgatási területére terjed 
ki. Az intézmény köznevelési alapfeladatot továbbra is ellát OM azonosítója változatlan 
marad. 
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 45/2013.(V.28.) Kt. határozatával 
döntött 2013. július 1-jétıl önállóan mőködı költségvetési szerv keretében látja el óvodai 
nevelési feladatait és 2013. július 1-jei hatályba lépéssel jóváhagyta az Ecsegfalvi Óvoda 
alapító okiratát. Az új intézmény köznevelési alapfeladatot ellát és új OM azonosítót kap. 
 
A Dévaványai Általános Mővelıdési Központ tekintetében a fenntartói jogokat Dévaványa 
Város Önkormányzat Képviselı-testülete, míg az újonnan létrejövı köznevelési intézmény 
tekintetében a fenntartói jogokat Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
gyakorolja. 
  
Az új köznevelési intézmény tekintetében a 2013. július 1-jén köznevelési alapfeladatnak 
minısülı feladatokkal kapcsolatosan 2013. július 1-jén folyamatban lévı ügyekbe, továbbá 
jogviszonyokba az ÁMK helyébe az Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
lép. Az üzemeltetésre, mőködtetésre vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében az 
újonnan alakuló költségvetési szerv esetében a mőködtetı települési önkormányzatot kell 
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jogutódnak tekinteni. Az Általános Mővelıdési Központtal létesített és Ecsegfalvi 
Tagóvodába járó, a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó óvodai jogviszonyok az Ecsegfalva 
Község Önkormányzat Képviselı-testülete által létrehozott jogi személyiséggel rendelkezı 
nevelési-oktatási intézményhez kerül át. Az Ecsegfalvi Tagóvodai dolgozók 2013. július 1-jei 
hatállyal átkerülnek az újonnan létrehozott Ecsegfalvi Óvodába, ahol jogviszonyuk 
jogfolytonos marad mindaddig, amíg az Ecsegfalvi Óvoda feladatarányos létszámkerete 
indokolja. 
 
A fentiekben leírtak okán az alapító okirat következı pontjai az alábbiak szerint 
módosulnak: 
 
Az alapító okirat 1) pontja az alábbiak szerint módosul: 

1. A költségvetési szerv neve: 
Dévaványai Általános Mővelıdési Központ 
Rövidített neve: DÁMK 

 
Az alapító okirat 4) pontja az alábbiak szerint módosul: 

4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek 
szakszerő felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az 
óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is. 
Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényő gyermekek 
közül a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı 
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı; a 
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı - 
a többi gyermekkel együtt nevelhetı gyermekek óvodai nevelését is integrált 
formában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek óvodai nevelését. 
Feladata az iskolai intézményi étkeztetés. 
A könyvtár: - győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 
-  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
-  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja. 

Közmővelıdési feladatok ellátása:  
-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, életminıséget 

és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, megteremtése, 
-  a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési 
szokások gondozása, gazdagítása, 

-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi 
kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás 
elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

-  az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek 
tevékenységének támogatása, 

-  a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
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Múzeumi tevékenység ellátása: 
-  a múzeumi győjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a 

győjteménybe kerülı kulturális javak tervszerő feltárása, feldolgozása, 
nyilvántartásba vétele, rendezése, gondozása, raktári megırzése, 
megelızı állagvédelme, restaurálása; állandó és idıszakos kiállítások 
szervezése. 

 
Szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés 
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrend szerint: 

562912  óvodai intézményi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

562913 iskolai intézményi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

841907  önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

851011  óvodai nevelés, ellátás 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   óvodapedagógusok száma 
Feladatmutató: ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

851012 sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényő ellátottak száma 

852011  általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852021  általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852031 alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852032 alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, 
táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágban 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, nevelési tanácsadás 
Teljesítménymutató:  a szakszolgáltatást igénybe vevık száma 

856013  fejlesztı felkészítés 
Teljesítménymutató:  a szolgáltatást igénybe vevık száma 

889101 bölcsıdei ellátás 
Kapacitásmutató:  férıhelyek száma tárgyév december 31-én 
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Feladatmutató:  az ellátást igénylık száma tárgyév során 
összesen 

Teljesítménymutató:  az ellátottak száma éves átlagban 
910501 közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 

Kapacitásmutató:  férıhely függvényében a lehetséges 
résztvevık maximális száma  

Teljesítménymutató:  látogatottság (fı)  
Eredményességi mutató:  a látogatottság, a tevékenységre 

fordított idıt, a rendszeresség 
gyakoriságának növekedése (%) 

910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Kapacitásmutató: a dokumentumok tárolására szolgáló 

tárolóhelyek nagysága (fm) 
Feladatmutató: a győjtıköri szabályzat szerint, az éves 

könyvtermés alapján meghatározott, 
beszerzendı dokumentumok száma (db) 

Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása 
(db/kötet) 

Eredményességi mutató: az állomány teljessége a győjtıköri 
szabályzat szerint 

910122  könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
Kapacitásmutató: a feldolgozással, raktározással és 

állományvédelemmel foglalkozó 
munkatársak száma (fı) 

Feladatmutató: a feldolgozásra beérkezett dokumentumok 
száma (db) 

Teljesítménymutató: a feldolgozott, ill. restaurált 
dokumentumok száma (db) 

910123 könyvtári szolgáltatások 
Kapacitásmutató: olvasótermek száma és a szolgáltató terek 

nagysága (m2) 
Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fı) 
Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom + 

db) 
Eredményességi mutató: használói (olvasói) elégedettség (1-

10-ig terjedı skálán) 
811000 építményüzemeltetés 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

910201  múzeumi győjteményi tevékenység 
910203  múzeumi kiállítási tevékenység 

 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs. 

 
Az alapító okirat 5) pontja az alábbiak szerint módosul: 

5. Az intézmény mőködési köre: Dévaványa város közigazgatási területe. 
 
Az alapító okirat 7) pontja az alábbiak szerint módosul: 

7. Alapító, fenntartó és mőködtetı szervének neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
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5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 
 
Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

8. Jogelıdjének megnevezése, székhelye: 
Általános Mővelıdési Központ 
5510 Dévaványa, Gyöngy u. 4-6. 
Hermann Ottó Általános Mővelıdési Központ 
5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. 
Óvoda, Bölcsıde, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 
Ványai Ambrus Általános Iskola 
5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. 
8.1 Beolvadt jogelıd megnevezése, székhelye: 
Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény 
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. 

 
Az alapító okirat 10) pontja az alábbiak szerint módosul: 

10. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
Az intézmény vezetıje az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott idıre 
(legfeljebb öt évre) szóló vezetıi megbízás alapján Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete bíz meg. A megbízás elıkészítése a Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete Oktatási– Közmővelıdési– Sport és Ügyrendi 
Bizottságának feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványai 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje látja el. Az intézményvezetı felett az egyéb 
munkáltatói jogokat a Dévaványa Város Polgármestere gyakorolja. 

 
Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

14. Intézményegységei, telephelyei:  
- Óvoda és Bölcsıde 

Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. (hrsz.: 2938) 
Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24.  (hrsz.: 3505) 

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947) 
5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 5. (hrsz.: 1759) 

Bölcsıde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 
- Ladányi Mihály Könyvtár 

címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785) 
- József Attila Mővelıdési Ház 

címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004) 
- Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény 

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. (hrsz.: 3795) 
telephely: 5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 40. (2034) 

 
Az alapító okirat 15) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

15. A feladatellátást szolgáló vagyon, az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési 
jogok: 
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll Dévaványa Város 
Önkormányzat által rábízott, a székhelyen, az intézményegységekben és a 
telephelyeken lévı épület ingatlan, valamint az intézmény leltár szerint nyilvántartott 
eszközei és az éves költségvetés szerinti pénzeszközök. 
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Az intézmény használatában lévı és a fentiekben részletezett, az alapító tulajdonát 
képezı ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és 
teljes körő használati jog gyakorlására és rendeltetésszerő használatára terjed ki. 
Az alapító önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévı 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen 
vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerő használata módosítása 
vonatkozásában az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerő használatnak 
megfelelıen – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az alapító önkormányzat 
vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelıen – az alapító önkormányzat képviselı-
testülete dönt.  
Az intézmény a rendelkezésre álló helyiségeket meghatározott idıtartamra bérletbe 
adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetıség, ha az nem akadályozza az intézmény 
alapfeladatainak ellátását. 
Amennyiben a vagyonrendelet errıl nem rendelkezik, az intézmény használatában lévı 
ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerzıdések hatályának 
maximált idıtartama 1 év. Ezt meghaladó idıtartamú szerzıdés megkötésére alapítói 
jóváhagyás szükséges. 
 

Az alapító okirat 16) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
16. Felvehetı gyermek létszám: 

Óvoda:  5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. 58 fı 
  5510 Dévaványa, Hajós u. 24. 53 fı 

 5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. 50 fı 
 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. 50 fı 

Bölcsıde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. 24 fı 
 
Az alapító okirat 17) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

17. Záró rendelkezések: 
Jelen határozat rendelkezéseinek kötelezı alkalmazása: 2013. július 1.  
A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az 
alapító megbízza az intézmény vezetıjét az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának elkészítésével, illetve módosításával.  

 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja a bizottság javasolja, hogy a képviselı-testület fogadja el az alapító 
okirat egységes szerkezetbe foglaltan.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági elnöknek a javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal, mely szerint a képviselı-testület fogadja el a Dévaványai 
Általános Mővelıdési Központ alapító okiratát egységes szerkezetben kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 219/2013.(V.30.) Kt.hat. 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormány rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet alapján Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete határozatlan idıre 
alapított intézményének alapító okiratát a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiakban 

f o g a d j a  e l :  
 

1. A költségvetési szerv neve: 
Dévaványai Általános Mővelıdési Központ 
Rövidített neve: DÁMK 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 

3. Az intézmény OM azonosítója: 201936 
4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek 
szakszerő felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az 
óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is. 
Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényő gyermekek 
közül a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı 
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı; a 
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı - 
a többi gyermekkel együtt nevelhetı gyermekek óvodai nevelését is integrált 
formában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek óvodai nevelését. 
Feladata az iskolai intézményi étkeztetés. 
A könyvtár: - győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 
-  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
-  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja. 

Közmővelıdési feladatok ellátása:  
-  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, életminıséget 

és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, megteremtése, 
-  a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési 
szokások gondozása, gazdagítása, 
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-  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi 
kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás 
elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

-  az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek 
tevékenységének támogatása, 

-  a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
Múzeumi tevékenység ellátása: 

-  a múzeumi győjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a 
győjteménybe kerülı kulturális javak tervszerő feltárása, feldolgozása, 
nyilvántartásba vétele, rendezése, gondozása, raktári megırzése, 
megelızı állagvédelme, restaurálása; állandó és idıszakos kiállítások 
szervezése. 

 
Szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés 
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrend szerint: 

562912  óvodai intézményi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

562913 iskolai intézményi étkeztetés 
Feladatmutató:  ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató:  ellátottak száma 

841907  önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

851011  óvodai nevelés, ellátás 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   óvodapedagógusok száma 
Feladatmutató: ellátást igénylık száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

851012 sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényő ellátottak száma 

852011  általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852021  általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852031 alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 

852032 alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, 
táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágban 
Kapacitásmutató: férıhelyek száma 
   pedagógusok száma 
Feladatmutató: tanulók száma 
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856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, nevelési tanácsadás 
Teljesítménymutató:  a szakszolgáltatást igénybe vevık száma 

856013  fejlesztı felkészítés 
Teljesítménymutató:  a szolgáltatást igénybe vevık száma 

889101 bölcsıdei ellátás 
Kapacitásmutató:  férıhelyek száma tárgyév december 31-én 
Feladatmutató:  az ellátást igénylık száma tárgyév során 

összesen 
Teljesítménymutató:  az ellátottak száma éves átlagban 

910501 közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
Kapacitásmutató:  férıhely függvényében a lehetséges 

résztvevık maximális száma  
Teljesítménymutató:  látogatottság (fı)  
Eredményességi mutató:  a látogatottság, a tevékenységre 

fordított idıt, a rendszeresség 
gyakoriságának növekedése (%) 

910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Kapacitásmutató: a dokumentumok tárolására szolgáló 

tárolóhelyek nagysága (fm) 
Feladatmutató: a győjtıköri szabályzat szerint, az éves 

könyvtermés alapján meghatározott, 
beszerzendı dokumentumok száma (db) 

Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása 
(db/kötet) 

Eredményességi mutató: az állomány teljessége a győjtıköri 
szabályzat szerint 

910122  könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
Kapacitásmutató: a feldolgozással, raktározással és 

állományvédelemmel foglalkozó 
munkatársak száma (fı) 

Feladatmutató: a feldolgozásra beérkezett dokumentumok 
száma (db) 

Teljesítménymutató: a feldolgozott, ill. restaurált 
dokumentumok száma (db) 

910123 könyvtári szolgáltatások 
Kapacitásmutató: olvasótermek száma és a szolgáltató terek 

nagysága (m2) 
Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fı) 
Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom + 

db) 
Eredményességi mutató: használói (olvasói) elégedettség (1-

10-ig terjedı skálán) 
811000 építményüzemeltetés 

Feladatmutató:  - 
Teljesítménymutató:  - 

910201  múzeumi győjteményi tevékenység 
910203  múzeumi kiállítási tevékenység 

 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs. 

5. Az intézmény mőködési köre: Dévaványa város közigazgatási területe. 
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6. Irányító szervének  neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 

7. Alapító,  fenntartó és mőködtetı szervének neve, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 

8. Jogelıdjének megnevezése, székhelye: 
Általános Mővelıdési Központ 
5510 Dévaványa, Gyöngy u. 4-6. 
Hermann Ottó Általános Mővelıdési Központ 
5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. 
Óvoda, Bölcsıde, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. 
Ványai Ambrus Általános Iskola 
5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. 

8.1 Beolvadt jogelıd megnevezése, székhelye: 
Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény 
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. 

9. Az intézmény típusa: általános mővelıdési központ. Szervezetileg egyetlen önálló 
intézmény, önálló intézményegységekkel rendelkezik. Egységei óvoda, bölcsıde, 
könyvtár, mővelıdési ház, helytörténeti győjtemény.  

 
Gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: 

Valamennyi elıirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
Pénzügyi – gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 

10. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
Az intézmény vezetıje az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott idıre 
(legfeljebb öt évre) szóló vezetıi megbízás alapján Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete bíz meg. A megbízás elıkészítése a Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete Oktatási– Közmővelıdési– Sport és Ügyrendi 
Bizottságának feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványai 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje látja el. Az intézményvezetı felett az egyéb 
munkáltatói jogokat a Dévaványa Város Polgármestere gyakorolja. 

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. 
évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó (megbízási jogviszony). 

12. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény igazgatója. 
13. Számlavezetés: 

Az intézmény pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. Az 
intézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet. 
Pénzeszközeit Dévaványa Város Önkormányzat költségvetési számlája alszámláján 
köteles tartani. 

14. Intézményegységei, telephelyei:  
- Óvoda és Bölcsıde 

Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. (hrsz.: 2938) 
Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24.  (hrsz.: 3505) 
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5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947) 
5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 5. (hrsz.: 1759) 

Bölcsıde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759) 
- Ladányi Mihály Könyvtár 

címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785) 
- József Attila Mővelıdési Ház 

címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004) 
- Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény 

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. (hrsz.: 3795) 
telephely: 5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 40. (2034) 

15. A feladatellátást szolgáló vagyon, az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési 
jogok: 
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll Dévaványa Város 
Önkormányzat által rábízott, a székhelyen, az intézményegységekben és a 
telephelyeken lévı épület ingatlan, valamint az intézmény leltár szerint nyilvántartott 
eszközei és az éves költségvetés szerinti pénzeszközök. 
Az intézmény használatában lévı és a fentiekben részletezett, az alapító tulajdonát 
képezı ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és 
teljes körő használati jog gyakorlására és rendeltetésszerő használatára terjed ki. 
Az alapító önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévı 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen 
vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerő használata módosítása 
vonatkozásában az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerő használatnak 
megfelelıen – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az alapító önkormányzat 
vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelıen – az alapító önkormányzat képviselı-
testülete dönt.  
Az intézmény a rendelkezésre álló helyiségeket meghatározott idıtartamra bérletbe 
adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetıség, ha az nem akadályozza az intézmény 
alapfeladatainak ellátását. 
Amennyiben a vagyonrendelet errıl nem rendelkezik, az intézmény használatában lévı 
ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerzıdések hatályának 
maximált idıtartama 1 év. Ezt meghaladó idıtartamú szerzıdés megkötésére alapítói 
jóváhagyás szükséges. 

16. Felvehetı gyermek létszám: 
Óvoda:  5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. 58 fı 
  5510 Dévaványa, Hajós u. 24. 53 fı 

 5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. 50 fı 
 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. 50 fı 

Bölcsıde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. 24 fı 
17. Záró rendelkezések: 

Jelen határozat rendelkezéseinek kötelezı alkalmazása: 2013. július 1.  
A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az 
alapító megbízza az intézmény vezetıjét az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának elkészítésével, illetve módosításával.  
 
Felelıs:  - 
Határidı:  - 

 
 



 38 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a 2013/2014. nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a DÁMK Óvoda és Bölcsıde 
Intézményegységében. 
A polgármester megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az elızı döntések értelmében a 
képviselı-testületnek meg kell határozni a DÁMK Óvoda és Bölcsıde Intézményegységében 
2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. 
Az irodavezetı elmondja, hogy az önkormányzati információs Ebr42 rendszer köznevelési 
átadás-átvétel 2013. júniusi felmérés adattábláját feltöltve látható, hogy Dévaványa 
településre 4 hónapra 8 óvodai csoport, 17 óvodapedagógus, 8 óvodapedagógusok nevelı 
munkáját közvetlenül segítı személy bértámogatása finanszírozott. 
Az áprilisi testületi ülésen a képviselı-testület 9 óvodai csoport indítását engedélyezte, 
amelyet 8 csoportra javasol módosítani az irodavezetı.  
Az irodavezetı tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a nevelési-oktatási intézmények 
mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendelet 161. § (1) bekezdése alapján a 2. melléklet határozza meg azokat a kötelezı 
(minimális) eszközöket és felszereléseket, továbbá helyiségeket, amelyekkel a nevelési-
oktatási intézményeknek rendelkezniük kell, valamint a 162. § (7) bekezdése elıírja, hogy a 
kötelezı (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségekre elıírt 
követelmények teljesülnek, ha az épület megfelel a létesítésére, kialakítására vonatkozó 
nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, továbbá azzal 
egyenértékő építési és mőszaki elıírásoknak azzal az eltéréssel, hogy az óvodai csoportszoba 
alapterülete nem lehet kevesebb mint 2,0 m2/fı. 
Az említett jogszabályi elıírásnak és a 8 csoportos óvoda indításnak feltétele az Eötvös és 
Hajós utcai óvoda 2-2 foglalkoztatójának összenyitása. Ezen munkálatok elvégzése után 
indítható 8 csoport. 
Az irodavezetı elmondja, hogy a Nkt. 25. § (7) bekezdése értelmében az óvodai csoportok, 
iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet 
határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított 
maximális létszám a nevelési év, illetıleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével 
legfeljebb húsz százalékkal átléphetı, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok 
számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele 
miatt indokolt. 
Elmondja, hogy a maximális csoportlétszám 30 lehet. A csoportszobák összenyitását 
követıen az óvodában 200 gyermek elhelyezésére lesz lehetıség.  
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévık számára.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse az ülésen 
elhangzott javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság egyhangúlag javasolja a testület felé, hogy a 2013/2014-es 
nevelési évben 8 óvodai csoport indítását engedélyezze.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándor bizottsági elnöknek a javaslat 
ismertetését.  
A polgármester megadja a szót Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezetı 
részére.  
Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezetı – elmondja, hogy a törvényi 
elıírásnak megfelelıen 8 csoportban el lehet helyezni a gyermekeket.  
Kérdése, hogy most megéri-e összenyitni a csoportszobákat, mivel sikeres pályázat esetén ez 
a Hajós úti óvodánál ez szerepel a tervek között?  
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Tudomása szerint az Eötvös úti óvodaépületnél már több alkalommal történt átalakítás, 
fıfalak is kerültek elbontásra. Kérdése, hogy ez nem jelent problémát a munkálatok végzése 
során? 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a helyiségek összenyitása megoldható, az 
nem jelent gondot. Röviden szól arról, hogyan lehet kivitelezni a munkát. 
Amennyiben a beadott pályázat nyer úgy a vizesblokk felújítása szükségessé válik. Minél 
gazdaságosabban próbálják megoldani az átalakítást. 
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy az átalakítást egy nevelési évre vonatkozóan kell 
nézni. Elképzelhetı, hogy a következı évben nem lesz annyi gyermek, hogy a csoportszobák 
fel legyenek töltve.  
Ki kell számolni, hogy két fı alkalmazása mennyibe kerül, figyelembe véve az állami 
támogatást is, valamint az átalakítás költségét is és ezeket kellene mérlegelni. Úgy gondolja, 
hogy két munkahelyet teremtenének azzal, ha nem történne meg az átalakítás. Véleménye 
szerint nem kellene összenyitni a helyiségeket, hiszen kisebb létszámú csoportokban jobban 
tudnának foglalkozni a gyerekekkel.  
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – röviden szól a pedagógus életpálya bevezetésérıl. 
Elmondja, hogy munkahelyteremtés szempontjából is lehet vizsgálni a dolgot. Elmondja, 
hogy nemcsak 2 óvodapedagógusról lenne szó, hanem még 1 fı dajkáról és 1 fı takarító-
gondozóról is. Tehát 9 csoport indítása esetén pluszként nem csak a 2 fı óvodapedagógus 
alkalmazása lenne szükséges. Elmondja, hogy 30 gyermek lehet egy csoportban, ez a 
maximum. Elmondja, hogy a köznevelési törvény értelmében szeptember 1-tıl kötelezı lesz a 
gyermekek 3 éves kortól 4 órában történı köznevelése. Tudni kell, hogy Dévaványán a 
gyermekek már bent vannak az óvodában. Tehát a törvény ezen része már Dévaványán 
teljesült.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a 2013/2014-es nevelési évben 8 óvodai csoport indításával kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 220/2013.(V.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványai Általános 
Mővelıdési Központ Óvoda és Bölcsıde Intézményegységében a 2013/2014. nevelési évben 
az alábbiak szerint engedélyezi az óvodai csoportok indítását: 

 
2013/2014. nevelési 
évre óvodába beírt 

gyermekek száma (fı) 

SNI 
(fı) 

Számított 
létszám 

Indítható óvodai csoportok száma a 
2013/2014. nevelési évben 

Dévaványa 
városban 

198 5 203 

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

2 

Dévaványa, 
Könyves K. u. 13. 

2 

Dévaványa, Hajós 
u. 24. 

2 

Dévaványa, Eötvös 
J. u. 2. 

2 

Összesen: 8 
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a Dévaványai Általános 
Mővelıdési Központ fenntartója engedélyezi, az Óvoda és Bölcsıde Intézményegység óvodai 
ellátására vonatkozóan, a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) 
bekezdése alapján a meghatározott maximális létszámhatár átlépését.  
 
Felelıs:  Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgatója 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
Határidı:   2013. szeptember 1. 
 
 
Nyuzó Marietta képviselı visszaérkezett az ülésre, Kanó József képviselı és dr. Ágoston 
Sándor képviselı távozott az ülésterembıl, így a testület létszáma 6 fı.  
 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Rideg Zoltán egyéni vállalkozó a fürdıbüfé 
üzemeltetıje kérelemmel fordul a képviselı-testület felé. A szezonális bérleti díj módosítását 
kéri az eredeti pályázatban benyújtott egész éves üzemeltetés szerinti bérleti díjra.  
Az idei szezontól szeretné ismételten egész éves nyitva tartásban üzemeltetni a bérleményt, 
mivel az ifjúsági tábor átadásra került, mely indokolná a szezonnál hosszabb nyitva tartást. 
Ennek megoldásához folyamatos munkaerıt kell foglalkoztatnia, melyhez a munkaügyi 
központ segítségét kérte. Az alkalmazás feltétele a folyamatos, legalább egy évig történı 
foglalkoztatás.  
Kérelmében leírta azt is, hogy a szezon végével némi átalakítást szeretne végezni, amely 
elképzelésérıl a késıbbiekben látványtervet és tájékoztatást fog benyújtani a testület felé. 
Kanó József képviselı – javasolja, hogy most e témában ne hozzanak döntést, hisz nincs 
kellıképpen elıkészítve.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az eredeti bérleti szerzıdésben a bérleti díj 
mértéke 10.000,- Ft/hó+áfa. A polgármester bízik abban, ha lejár a dolgozók szerzıdése, 
akkor nem fordul azzal a testülethez, hogy állítsák vissza a jelenlegi állapot szerinti bérleti 
díjat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – véleménye szerint a strandnak elınyösebb lenne, ha minden nap nyitva lenne a 
büfé. Megjegyzi, csak akkor van nyitva, ha jó az idı.  
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kállai Anikó a Strandfürdı szakmai koordinátora 
részére.  
Kállai Anikó a Strandfürdı szakmai koordinátora – elmondja, hogy eddig a faházat bérlık 
nem jelezték a büfével kapcsolatos igényüket.  
Elmondja, hogy a büfé szolgáltatásának színvonala eddig sem volt olyan, amilyennek a 
település lakossága elvárta volna, amire fel is hívták az üzemeltetı figyelmét. Megjegyzi, 
hogy május hónapban egy napot sem volt nyitva a büfé, még napos idıben sem.  
Novák Imre alpolgármester – tehát szerzıdésmódosításról van szó. A szerzıdés minimum 5 
évre szól. Ezen részt át kellene gondolni annak érdekében, hogy 2015-ig, - amikor le jár a 
szerzıdése - ne tudja ezt minden évben megcsinálni.  
Feke László mőszaki irodavezetı – véleménye szerint biztosítékot kellene beépíteni a 
szerzıdésbe.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy szerzıdést módosítani csak közös megegyezéssel 
lehet. A Rideg úr nincs jelen az ülésen, így erre most nincs lehetıség. A testület arról hozhat 
döntést, hogy elfogadja a kérelemben foglaltakat, vagy sem.  
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Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki elfogadja a kezdeményezést, hogy az eredeti szerzıdésben foglaltakhoz térjenek vissza 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 221/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Rideg Zoltán (5500 
Gyomaendrıd, Hısök útja 9/1. sz.) egyéni vállalkozó - Dévaványa, Sport u. 5. szám 
alatt található ingatlan büfé helyiség bérlıje - kérésére a bérleti díj mértékét - a 2010. 
április 30-án megkötött bérleti szerzıdésben foglaltak szerint - 10.000,- Ft/hó+áfa 
összegben állapítja meg 2013. június 1-tıl – 2015. április 30-ig tartó idıszakra, mely 
alatt az eredeti szerzıdés szerint a téli hónapokban is köteles üzemeltetni a büfét.   
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezıt a testület 
döntésérıl tájékoztassa.   
 
Felelısök:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
Pap Tibor polgármester – kéri, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételeket jelezzék a 
testület felé, ha az negatív, abban az esetben kezdeményezhetik a szerzıdés felbontását.  
 
 
Kanó József képviselı és dr. Ágoston Sándor képviselı visszaérkezett az ülésre, így a 
testület létszáma ismételten 8 fı.  
 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentésre, amely az Agrodéva Kft. termıföld 
haszonbérleti szerzıdés módosítási kérelmének tárgyalására. 
(Az Agrodéva Kft. kérelme a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
Elmondja, hogy a Kft-tıl a kérelmet május 21-én kapta meg, amelyet még azon a napon 
továbbított Dr. Kulcsár László ügyvéd részére, hogy ezzel kapcsolatban készítse el jogi 
szakvéleményét, valamint a jegyzıasszony részére is átadta.  
Az Agrodéva Kft. kérelemmel fordult a képviselı-testülethez, amelyben le van írva, hogy a 
képviselı-testület a Kft-vel 2014. gazdasági év végéig fennálló földhaszonbérleti szerzıdést – 
nyilvános versenytárgyalás mellızésével – 2023. szeptember 30-ig hosszabbítsa meg. A 
kérelmükben indokokat is soroltak fel pl. foglalkoztatás, adósságrendezés, önkormányzat és 
civil szervezetek részére fizetett támogatások, helyi adóbefizetések teljesítése. A kérdés 
megfontolása az elmondottak miatt mindenképpen indokolt.  
Az ügyvéd úr elkészítette jogi szakvéleményét, valamint a jegyzıasszony az ezzel kapcsolatos 
elıterjesztést, amelyek alátámasztják, hogy ezt a kérést ebben a formában nem lehet 
teljesíteni.  
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Az ügyvéd úr által készített szakvélemény, valamint Balogh Csilla jegyzı elıterjesztése a 
jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
Az Agrodéva Kft. képviselıi a Pénzügyi Bizottság ülésen elismerték, hogy a kérelmet nem 
elég körültekintıen fogalmazták meg. 
A Pénzügyi Bizottság ülésén kialakult javaslat alapján lehetne tovább tárgyalni az ügyben, 
természetesen a jogszabályok figyelembevételével.  
Az alpolgármester indítványában megfogalmazta, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy 
pályáztatás útján is bérelni lehessen termıföldet. 
Nem látja annak értelmét arról beszélni, hogy az önkormányzatnak nincs lehetısége a 
jelenlegi jogszabályok mellett a kérelemben foglaltak teljesítésére. Megkérdezi az Agrodéva 
Kft. képviselıit, hogy kívánnak-e az elhangzottakhoz hozzászólni? 
Vass Károly az Agrodéva Kft. ügyvezetıje – nem kíván hozzászólni. 
Dr. Nagy László ügyvéd – szintén nem kíván hozzászólni. 
Pap Tibor polgármester – elsıként megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére, majd azt 
követıen a Pénzügyi Bizottság elnöke részére, hogy ismertesse az ülésen elhangzott 
javaslatot.  
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy elıterjesztésében csokorba szedte azokat a hatályos 
jogszabályi rendelkezéseket, ami a kérelemben megfogalmazottakhoz kapcsolódik.  
Elıterjesztésében kiemelte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 108. §-át, amely kimondja, hogy: 

„A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, 
használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, 
valamint felújítása a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon 
engedhetı át másnak.” 

A következı jogszabályi hivatkozás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
erre vonatkozóan a következı szabályozást tartalmazza: 

„11. § (16) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti 
vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében 
meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani - ha törvény kivételt 
nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelınyösebb ajánlatot tevı 
részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 
(17) Mellızhetı a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás 
a)  államháztartási körbe tartozó szervezet, 
b) jogszabályban elıírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó 

szervezet, vagy 
c)  államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévı, az állam vagy a 

helyi önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelı 
szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek javára 
történik.” 

A következı jogszabályi hivatkozás, amely értékhatárral kapcsolatos az a Magyarország 
központi költségvetésérıl szóló törvény. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy ez az 
értékhatár már évek óta azonos mértékben került meghatározásra a központi költségvetésrıl 
szóló törvényben. Ezen mérték 25 millió forint, amely felett kötelezı a versenyeztetés. 
Az elıterjesztés végén hivatkozik Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének az 
önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési joggyakorlásáról 
szóló többször módosított 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletére. 
A rendelet két bekezdése nagyon fontos, amely érinti ezt a kérelmet.  
Az elsı a 14. § (6) bekezdése, amely a következıképpen szól: 
(1) A mezıgazdasági rendeltetéső külterületi ingatlanok bérbeadásának feltételei: 

a) A bérlet idıtartama maximum 5 év. 



 43 

b) Külterületi termıföldet értékesíteni, bérbe adni - értékhatár nélkül - minden esetben 
nyilvános árverés útján lehet. Mezıgazdasági rendeltetéső külterületi termıföld 
bérbeadása esetén az árverést a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı 
Bizottság elnökébıl és két tagjából álló Bizottság folytatja le. Az árverést a bizottság 
elnöke vezeti. 

Elmondja, hogy ettıl kezdve kellett levonni azt a konklúziót, hogy a kérelem az eredeti 
formájában nem támogatható.  
A képviselı-testületnek alkotni kell egy új jogi szabályozást ahhoz, hogy ha új alapra akarja 
helyezni az önkormányzati vagyon hasznosítását, ezt mindenképpen úgy kell, hogy az a 
központi jogszabályokba ne ütközzön, illetve eleget tegyen a versenyeztetés követelményének 
is.  
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni az elıterjesztésben elírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a hétfıi bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták ezen 
elıterjesztést.  
A bizottság a kérelemben foglaltaknak részben helyt adott, de a kérelem teljesítését a testület 
felé a bizottság egyhangúlag  nem javasolja, a jegyzıasszony által ismertetett jogszabályi 
hivatkozásokra való figyelemmel. A bizottsági ülésen abban maradtak, hogy az elıterjesztés 
további megbeszélések tárgyát fogja képezni. A bizottság javaslata, hogy alaposan járják 
körbe az ügyet, és a jogi szabályoknak megfelelıen járjanak el és nyújtsanak segítséget.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
A polgármester a témát ketté választja. 
Elmondja, hogy volt egy kérelem, amelyben kérik az önkormányzat képviselı-testületét az 
Agrodéva Kft. képviselıi, hogy a 2014. gazdasági év végéig fennálló földhaszonbérleti 
szerzıdést – nyilvános versenytárgyalás (árverés) mellızésével – 2023. szeptember 30-ig 
hosszabbítsa meg, ezáltal járuljon hozzá a földhaszonbérleti szerzıdés meghosszabbításához, 
ami az elmondottak miatt nem teljesíthetı. Kéri a képviselı-testület tagjaitól, a bizottsági 
javaslatot erısítve ezt a kérést most utasítsa el. A kérdés kezelésére van egy indítvány az 
alpolgármester részérıl, amelyet e témában meghozott döntést követıen fogják tárgyalni.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Agrodéva Kft. (5510 Dévaványa, 
Széchenyi u. 4. sz.) azon kérelmét, amely az önkormányzattal fennálló földhaszonbérleti 
szerzıdés 2023. szeptember 30-ig történı meghosszabbítására vonatkozik elutasítja, mivel a 
kérelem nem felel meg Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének az 
önkormányzati vagyonról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek. 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a testült döntésérıl a Kft. ügyvezetıjét 
tájékoztassa.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
 222/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Agrodéva Kft. (5510 
Dévaványa, Széchenyi u. 4. sz.) azon kérelmét, amely az önkormányzattal fennálló 
földhaszonbérleti szerzıdés 2023. szeptember 30-ig történı meghosszabbítására 
vonatkozik elutasítja, mivel a kérelem nem felel meg Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselı-testületének az önkormányzati vagyonról és 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) 
önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a testült döntésérıl a Kft. 
ügyvezetıjét tájékoztassa. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy Novák Imre alpolgármester javaslattal élt a testület 
felé ne késlekedjenek, annak érdekében, hogy minél elıbb ki tudják írni a pályázatot. A dolog 
lényege, hogy nem bérleti szerzıdés módosítása, nem licitálás útján történı bérbeadás 
történne, ahogyan ezt eddig a szántóföld bérbe adásával kapcsolatos rendelkezés tartalmazta. 
A bérlet idıtartama eddig maximum öt év volt, amelyre javaslata maximum tíz év.  
Az alpolgármester módosítani javasolja az önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletét 
annak érdekében, hogy ki lehessen írni pályázatra ezt a földterületet. Elmondja, hogy írtak 
már ki földterület értékesítésére pályázatot, de árverés formájában bonyolították le az 
értékesítést. Elmondja, hogy a csorvási, ecsegfalvi, gyulai földterületek értékesítése kapcsán 
volt ez a forma. Érdeklıdı több volt, de a területekre csak egy-egy pályázat érkezett és 
alapáron vitték el a földterületek mindegyikét. A polgármester úgy gondolja, hogy 
megfontoltan kell lépni, mindazt az indokot, ami le van írva a Kft. kérelmében megvizsgálva, 
azt is, hogy milyen helyzetben tudnak eleget tenni a kérésnek, ugyanakkor a versenyhelyzetet, 
a pályázók pályázati egyenlıségét, azt ami a nemzeti vagyon gazdálkodásával kapcsolatosan 
elı van írva, azt betartsák, mert azt kockáztatják, hogy a kormányhivatali ellenırzés kapcsán, 
bármennyire is helyzetbe hozza az Agrodéva Kft-t a képviselı-testület nem biztos, hogy 
megállja a helyét az ezzel kapcsolatos testületi döntés.   
Elmondja, hogy a képviselı-testület az önkormányzati rendelet módosítására tehet javaslatot. 
Az azonnali rendeletalkotásra nincs lehetıség. A rendelettervezetet az Oktatási-, 
Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottságnak véleményeznie kell, de mivel 
önkormányzati vagyonról van szó, így a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı 
Bizottságnak is, valamint a társadalmi nyilvánosságot is biztosítani kell. Ezt követıen lehet a 
testület elé behozni végleges döntéshozatal céljából.  
A polgármester kérése Novák Imre alpolgármester indítványa alapján, hogy induljon el a 
rendeletmódosításra vonatkozó elıterjesztés készítése, amely kerüljön mindazon fórum elé, 
amely a módosítást lehetıvé teszi számukra, azt követıen pedig készülhet a pályázati kiírás, 
amelyet a rendelet elfogadását követıen meg tudnak jelentetni. Az elmondottakhoz a 
jelenlévık javaslatait várja. Elhangzott az is, hogy az önkormányzatnak volt egy korábbi 
döntése, amely szerint a 10 hektár alatti területek továbbra is haszonbérbe adásra kerülnek 
azokat árverésre bocsátják, a 10 hektár feletti területeket, pedig folyamatosan önkormányzati 
gazdálkodásba vonják. Az eddigi tevékenység bebizonyította, hogy igen komoly 
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többletbevételt lehet ezzel elérni, ami azt jelenti, hogy a saját gazdálkodásba vont egyötödnyi 
területén az összes földjüknek kétszer annyi bevételt érnek el, mint a négyötödnyi bérbe adott 
területen. Ezt az önkormányzati bevételi oldalról említette, nem pedig a foglalkoztatás 
politikai szemszögbıl. Tény az is, hogy látják a kormányzati mőködést, meg a feladat 
finanszírozást. A polgármester biztos abban, ha a bevételeket ily módon meg tudják növelni, 
abban az esetben be fogják szabályozni az önkormányzatot, annyival kevesebb támogatás 
érkezik a településre. Ez csökkenti a településre érkezı finanszírozás mértékét. A 
finanszírozásba beszámítják a település gazdasági erejét. Röviden említést tesz az 
adósságkonszolidációs eljárásról. 
A rendkívüli ülésen Földi Imre elmondta, hogy milyen változások várhatóak az agrár-
környezetgazdálkodás területén, a közös agrárpolitika egészében. Szól arról, hogy két féle 
támogatási fajtát nem sikerült megkapniuk félı, hogy az önkormányzatot úgy fogják 
megítélni, mint állami költségvetésbıl gazdálkodó szervezetet és azt fogják mondani, hogy 
nem jár részükre az agrártámogatás, amit már a nemzeti park megélt.  
A polgármester véleménye, hogy komolyan át kell gondolni az ügyet, most döntést ne 
hozzanak, de mindenképpen el kell mozdulni valamilyen irányba, ha a képviselı-testület úgy 
látja, hogy lehetıséget biztosít a munkahelyek megtartására, a földek megmővelésére és az 
önkormányzati bevételek megtartása szempontjából. 
Lehet azzal is lezárni az ügyet, hogy marad a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet és a 
korábbi döntések alapján járnak el a késıbbiekben is. 
A polgármester a jelenlévık véleményét kéri az elhangzottakkal kapcsolatban.  
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy indítványát a Pénzügyi Bizottság ülésén 
elhangzottak alapján állította össze. Hosszú távú elkötelezettséget vállal az önkormányzat, ha 
javaslata alapján hoznak döntést. Szól az Agrodéva Kft. és az önkormányzat közötti 
együttmőködésrıl. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottak kerültek most a testület elé 
írásos formában.  
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Novák Imre alpolgármesternek az elmondottakat.  
Az indítványban szerepel, hogy árverés helyett egy nagyobb egységben lévı területet 
pályázati úton is ki lehessen írni. Elmondja, hogy a pályázatnak lehet olyan feltételeit szabni, 
amiben nemcsak az ár, nemcsak a bérleti díj, hanem foglalkoztatotti létszám, valamint egyéb 
követelmények is megfogalmazhatók. Ilyet már korábban is tettek.  
A polgármester megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – véleménye szerint errıl a témáról hosszú ideig lehetne beszélni. A 
bizottsági ülésen egyetértés volt a tekintetben, hogy ezzel a témával foglalkozni kell. 
Meglátása, hogy a rendeletmódosítására a képviselık hajlanak. Úgy gondolja, hogy sokak 
szemében a rendeletmódosítás negatívumként fog megjelenni.  
Az Agrodéva Kft. a kérelemben részletesen leírta, hogy milyen módon kívánják ezt tovább 
vinni, valamint eredıje a munkahelyek megırzése. Úgy gondolja, hogy ez valamennyiüknek 
ez fontos feladata, sıt a munkahelyteremtés is az lenne, de e tekintetben szolid eredményeket 
érnek el. Fontos a meglévı munkahelyek megırzése. Elmondja, hogy ennek a jogi lehetıségét 
ki kell dolgozni és annak ismeretében meghozni a döntést.  
Köszöni a figyelmet. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – röviden szól a munkahelyek megırzésének fontosságáról, valamint az új 
munkahelyek teremtésérıl. Ez esetben 60 emberrıl és családtagjaikról van szó.  
Elmondja, hogy pályázat kiírása mellet fog dönteni. Meg kellene határozni azt is, hogy az 
önkormányzatnak mekkora földterületre lenne szüksége, a biztonságos mőködtetés érdekében.  
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Szól a brikettálóhoz szükséges alapanyag biztosításáról, a földutak karbantartásáról, a sport, 
valamint a civilszervezetek támogatásáról. Megjegyzi, hogy a Kft. a településen az egyik 
legjobb adófizetı. A pályázati feltéteket úgy kell meghatározni, hogy elınyt biztosítson a Kft. 
részére.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester javasolja, hogy az alpolgármester rendeletmódosító indítványa alapján hozzák 
meg azt a testületi döntést, hogy kerüljön kidolgozásra az önkormányzati rendelet módosítása 
és párhuzamosan készüljön a pályázati kiírás is annak érdekében, hogy amikor az 
önkormányzati rendeletet elfogadják, akkor a pályázati kiírást is el tudják fogadni, hogy a 
kiírás minél elıbb megjelenhessen és jöhessenek az ajánlatok.   
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
 223/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog 
gyakorlásáról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
rendelettervezet készüljön el, amely kerüljön beterjesztésre a testület elé elfogadás 
céljából.  
 
A képviselı-testület továbbá úgy dönt, hogy a mezıgazdasági rendeltetéső 
külterületi termıföld pályázat útján történı bérbeadására vonatkozó pályázati kiírás 
is készüljön el és szintén kerüljön a testület elé elfogadás céljából.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, valamint a jegyzıt, hogy a 
határozatban foglaltak szerint járjanak el. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos  

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a döntést minél hamarabb jó lenne meghozni, akár e miatt 
rendkívüli ülést is hívhatna össze a polgármester.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy rendkívüli ülés összehívására gyakran kerül sor, 
így ez ügyben sem látja akadályát annak, ha az anyag elkészült és annak a véleményezése is 
megtörtént.  
A polgármester megadja a szót Vass Károly az Agrodéva Kft. ügyvezetıje részére.  
Vass Károly az Agrodéva Kft. ügyvezetıje – pár szóban megköszöni az Agrodéva Kft. 
valamennyi érintett dolgozója nevében az önkormányzat igazán segítıkész hozzáállását. 
Elmondja, hogy a kérelmet nem kellı körültekintéssel készítették el, amelyet a bizottsági 
ülésen beláttak. Körültekintıbbnek kellett volna lenniük. Örömmel veszik, ha lehetıséget 
kapnak arra, hogy pályázat útján, versenyeztetés kapcsán bizonyíthassák be, hogy tudnak jó 
pályázatot írni és a bíráló bizottság nyertesnek hozza ki.  
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Még egyszer köszöni a jó szándékot és további jó munkát kívánt a képviselı-testület számára.  
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentés megtárgyalására, amely Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításával kapcsolatos.  
Elmondja, hogy az elıterjesztésben részletesen le van írva, hogy milyen módosítások 
szükségesek.  
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. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén javasolja elfogadásra a Társulási 
Megállapodást.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki elfogadja a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 224/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország 
Alaptörvényének, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 87-95. §-ban foglalt rendelkezéseknek, valamint 
Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. 
törvény 3. számú melléklet Kiegészítı szabályokban foglalt szempontoknak 
megfelelıen elkészített Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási 
Megállapodását 2013. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.  
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 

Felelıs: Pap Tibor polgármester  
Határidı: 2013. július 1. 

 
(A Társulási Megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı távozott az ülésterembıl, így a testület létszáma 7 fı.  
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentés megtárgyalására, amelyet Gyuricza 
Máté mőszaki ügyintézı terjesztett a testület elé. 
A bejelentés kapcsán döntést kell hozni arról, hogy kívánnak-e csatlakozni a Békés-Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez. 
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Elmondja, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás kezdeményezésére kerül sor. Ismert a kormányzati szándék, 
rezsi csökkentés érdekében az alacsony hatékonysággal mőködı szervezeteket nagyobb 
hatékonyságúvá kívánják alakítani. Ismert az Alföldvíz Zrt. már ez irányban megtett lépése, 
ami ezt célozza.  Lehetıség lesz ezen a társuláson belül a késıbbiekben a megszerzett vagyoni 
elemek mőködtetésére. A jelenlegi hulladékgazdálkodók együttmőködve dolgozhatnának 
ezzel a céggel, ez esetben hatékonyabban kellene nekik tevékenykedni, másrészrıl ez a 
nagyszervezet kaphatná a támogatásokat. 
Elmondja, hogy az alpolgármester e tekintetben több ismerettel bír, megadja a szót részére.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy folyamatos a jogi szabályozás változása, ezen a 
területen nagy a bizonytalanság. Szerencsésnek tartja, ha ezt az alternatívát is nyitva hagyják 
annak érdekében, hogy a késıbbiek során kisebb meglepetésben legyen részük. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Novák Imrének az elmondottakat. 
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági tag részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot. 
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a Békés-Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertetését. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság szintén egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a Békés-
Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-
hez kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
225/2013.(V.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete döntött arról, hogy csatlakozni 
kíván a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez (5746 Kunágota, Rákóczi 
út 9. szám, cégjegyzékszám: 04-09-009182, adószám: 21492587-2-04, képviseli: 
Bondár Lajos ügyvezetı) 250.000,- Ft üzletrész vásárlásával, amelynek fedezetét az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének fejlesztési céltartalék elıirányzat terhére 
biztosítja.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy Békés-Manifest Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyvezetıjét a testület döntésérıl tájékoztassa.  

 

Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Lengyel László mőszaki 
ügyintézı terjesztette a testület elé, amely a Multi-Alarm GPS jármőkövetı rendszerrel 
ellátott gépjármővek futásteljesítményének/üzemanyag fogyasztásának kimutatásával 
kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót Lengyel László mőszaki ügyintézı részére.  
Lengyel László mőszaki ügyintézı – elmondja, hogy az elıterjesztéséhez mellékelt 
táblázatban látható az utolsó 3 év üzemanyag fogyasztásának alakulása gépjármővenként.  
Megjegyzi, hogy ez a jármőkövetı rendszer hasznos. Elmondja, hogy három traktor nincs 
ellátva ezzel a rendszerrel.  
Összességében el lehet mondani, hogy több esetben nagy mértékő csökkenés tapasztalható. A 
legnagyobb megtakarítással rendelkezı traktor az utolsó ciklusban sokkal kevesebbet vett 
részt a mezıgazdasági munkában, vagyis nem ugyanazt a munkát végezték el.  
A mőszaki iroda javaslata, hogy mindegyik traktor legyen ellátva ezzel a rendszerrel. A 
személyautónál és a személyszállító kis-tehergépkocsinál a megtakarítás nem áll arányban a 
költségekkel, ezért javasolták ezen esetben a megszüntetését.  
Röviden ennyit kívánt elmondani. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Lengyál László mőszaki ügyintézınek az 
elmondottakat.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági tag részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot. 
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén részletesen megtárgyalta az elıterjesztést. 
Ahogyan Lengyel László mőszaki ügyintézı is elmondta, a bizottság is a traktorok, erıgépek 
esetében javasolta a rendszer beépítését. Tehát még 3 db erıgépbe kerülne beszerelésre a 
GPS. A személyszállító jármőveknél nem jelentıs a megtakarítás, így azoknál nem javasolják, 
ezen gépjármővekbıl kerülne át a rendszer az erıgépekbe.   
Elmondja, hogy egy gépjármő éves rendszerkövetési díja bruttó 139.512,- Ft. 
A bizottsági ülésen is elmondta, hogy számára a megnyugtató az lenne, ha mindegyik 
gépjármőben lenne GPS.  
A kimutatásban eltérések láthatók, amelyek adódnak abból, hogy a gépjármővek nem 
ugyanazon kilométert futnak, nem azokat a munkálatokat végzik az erıgépek, mint az elızı 
évben. A bizottsági ülésen egységes javaslat volt, hogy az erıgépekbe legyen beszerelve a 
mőholdas követı rendszer.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a kimutatásból látható, hogy a rendszer beépítése megtakarítást 
eredményezett, ezért is javasolta a Pénzügyi Bizottság, hogy az erıgépek, traktorok 
legyenek ellátva a rendszerrel.  
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni, 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért a következı határozati javaslattal: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa Város 
Önkormányzat, valamint a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képezı 
személyszállító gépjármővekbıl - forgalmi rendszám: JJE-258, LOF-360 - a jármőkövetı 
rendszer kerüljön ki, amely átkerül a MTZ-82, MTZ-80, - forgalmi rendszám: JOY-018, 
ANV-183 - erıgépekbe. 
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Továbbá úgy dönt, hogy LNJ-995, YIA-518, JAB-205 forgalmi rendszámú gépjármővek 
esetében a jármőkövetı rendszer mőködtetését szolgáló, érvényben lévı Megállapodás újabb 
egy év idıtartamra kerüljön meghosszabbításra, a Multi Alarm Zártkörő Részvénytársasággal 
(1106 Budapest, Fátyolka u. 8.), valamint az MTZ-32 erıgépbe - forgalmi rendszám: YKP-
631 - újként kerüljön beszerelésre a jármőkövetı rendszer. 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a 6 gépjármőre vonatkozóan a 
jármőkövetı rendszer mőködtetését szolgáló megállapodást kösse meg  2013. július 1-tıl – 
2014. június 30-ig vonatkozó idıszakra.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 226/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa 
Város Önkormányzat, valamint a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 
tulajdonát képezı személyszállító gépjármővekbıl - forgalmi rendszám: JJE-258, 
LOF-360 - a jármőkövetı rendszer kerüljön ki, amely átkerül a MTZ-82, MTZ-80,  
- forgalmi rendszám: JOY-018, ANV-183 - erıgépekbe. 
 
Továbbá úgy dönt, hogy LNJ-995, YIA-518, JAB-205 forgalmi rendszámú 
gépjármővek esetében a jármőkövetı rendszer mőködtetését szolgáló, érvényben 
lévı Megállapodás újabb egy év idıtartamra kerüljön meghosszabbításra, a Multi 
Alarm Zártkörő Részvénytársasággal (1106 Budapest, Fátyolka u. 8.), valamint az 
MTZ-32 erıgépbe - forgalmi rendszám: YKP-631 - újként kerüljön beszerelésre a 
jármőkövetı rendszer. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a 6 gépjármőre vonatkozóan a 
jármőkövetı rendszer mőködtetését szolgáló megállapodást kösse meg  2013. július 
1-tıl – 2014. június 30-ig vonatkozó idıszakra.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma 8 fı.  
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a Gyomaközszolg Kft.  
2013. évi üzleti tervének módosítására vonatkozik.  
A polgármester elmondja, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § 
(2) x.) pontjában és a társaság Alapító okiratában szabályozottak szerint, a taggyőlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság tárgyévi üzleti tervének elfogadása és módosítása. 
Ennek figyelembevételével a társaság taggyőlése – jelen esetben a Képviselı-testület – 
feladata a tárgyévi üzleti terv módosításának elfogadása. 
Az elıterjesztéshez mellékelve van a társaság ügyvezetıjének erre irányuló megkeresése. 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta az anyagot, ahol az volt a konfúzió, 
amennyiben az úgynevezett 1. számú módosítást fogadják el, akkor 12 millió forint 
vesztesége lesz a cégnek, amennyiben a 2. számú módosítást úgy 16 millió forint. Ezeknek az 
okai bemutatásra kerültek, az 1. számú tájékoztató mellékletben látható a rezsicsökkentés 
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hatása a 2013. üzleti tervévre. Gyomaendrıdön 7,3 millió forint/év, Dévaványán 4,05 millió 
forint/év a lerakói járulék, az árbevétel kiesés pedig Gyomaendrıd esetében 426.850,- 
Ft/félév, Dévaványa esetében pedig 55.054,- Ft/félév. Elmondja, hogy a hatékonyság növelése 
ellenére is lesz vesztesége a Kft-nek. Az eltérés az, hogy mindkét esetben a lerakói járulékot 
és a rezsicsökkentés hatását kérik a településektıl, ahol a szolgáltatást végzik, Dévaványa 
esetében a 2012. évben nem teljesítettet is kérik. A két alternatíva között ez a különbség. 
Dévaványa, ha ezt nem ismeri el, nem fogadja el, akkor a csökkentés hatására ez 12 millió 
forintot jelentene. Elmondja, hogy az alpolgármester jelen volt az ülésen, ahol ezt a témát 
alaposan megvitatták. Az ülést követıen a polgármester Gyomaendrıd polgármesterével 
beszélt, aki úgy nyilatkozott, hogy fizetik a rájuk esı részt. A polgármester nem így gondolja, 
azért harcolnak, hogy ezt az önkormányzatokra ne testálják rá. Ezt követıen született meg a 
Pénzügyi Bizottság javaslata, amelynek ismertetésére megadja a szót Dékány József 
bizottsági elnök részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag javasolja, hogy a testület a 
Gyomaközszolg Kft. 2013. évi üzleti terv módosításáról szóló beszámolót fogadja el a 2. sz. 
javaslat szerint. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat ismertetését. 
Ez azt jelenti, hogy nem kívánják átvállalni sem a rezsicsökkentés hatását, sem a lerakói 
járulék emelésébıl eredı többletköltségeket.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselı részére.  
Földi Imre képviselı – elmondja, hogy a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetıjével úgymond 
sokat harcolnak, személy szerint a képviselı is. Röviden szól arról, hogy milyen nehézségek 
árán érték el azt a Kft-nél, hogy a lakosok számára biztosítsák az úgynevezett sárgacsekken 
történı szolgáltatási díj megfizetését. Meglátása, ha nem történik rezsicsökkentést, abban az 
esetben is jelentkezet volna a Gyomaközszolg Kft. valamilyen indokkal. Úgy gondolja, hogy 
ez a probléma meg fog oldódni, ha kormányzati szinten lesz meghatározva a szolgáltatási díj 
mértéke. Elképzelhetı az is, hogy szolgáltató váltása lesz szükségszerő. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére.  
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a közgyőlésen Kiss Károllyal vettek részt, akit 
a képviselı-testület delegált a Gyomaközszolg Kft. Felügyelı Bizottságába. Elmondja, hogy a 
közgyőlésen téma volt Dévaványa. Valóban Gyomaendrıd polgármestere más aspektusból 
közelítette meg a dolgot. A mérlegszerinti eredményt a közgyőléssel szerette volna 
elfogadtatni, testületi jóváhagyás nélkül, ami vitát generált a jelenlévık között. A vita 
következménye azt lett, hogy testületi felhatalmazás nélkül nem lehet elfogadni az üzleti terv 
módosítását. A lerakói járulék vonatkozásában jogi értelmezések miatt nem biztos, hogy a 
vélemények egyezni fognak. Elmondja, hogy 2012. évre vonatkozó 3,- Ft/kg lerakói 
járulékról beszélnek, amikor Dévaványa esetében a 4,05 millió forintot említik a tájékoztató 
mellékletben, ami további jogvita tárgyát képezheti a közszolgáltató és az önkormányzat 
között. Megnézve, hogy a menedzsment mit tett eddig és mit fog tenni a költségcsökkentés 
érdekében. Az ügyvezetı tett egy olyan kijelentést, hogy 25 %-al fogják csökkenteni a 
költségeiket, amelynek hatása, Dévaványán - mint tulajdonos önkormányzatnál - is kell, hogy 
jelentkezzen. Meg kell vizsgálni a jogi hátterét, illetve törvényi szabályozás hátterét az 
ügynek, mivel vagy értelmezési problémák vannak, vagy elbeszélnek egymás mellett. Az a 
kötelességük, hogy az önkormányzat érdekeit képviseljék, a másik oldalon pedig, mint 
tulajdonos önkormányzat a rentábilis mőködtetést is biztosítsák.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Novák Imre alpolgármesternek a hozzászólását. 
Megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – nem ért egyet azzal, hogy kötelezettségük van. A Kft-nek is van 
kötelezettsége. Jól kell gazdálkodni. Bizonyára mindig találnak olyan indokot, amivel az 



 52 

önkormányzat fizetési kötelezettségét elı fogja írni. Tudomása szerint a lakosság a 
szolgáltatási díjat tisztességesen fizeti. Véleménye, hogy ezt az évet le kell zárni és azt 
követıen elköszönni egymástól. Elmondja, hogy képviselısége alatt nem foglalkoztak ennyit 
a szemét témával, mint az utóbbi idıben. Elképzelhetı az is, hogy keresnek egy jobb 
lehetıséget, amely a lakosság igényeit is jobban kielégíti és az önkormányzat számára sem 
jelent újabb terhet.  
 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı távozott az ülésrıl, így a testület létszáma 7 fı.  
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Kiss Károly részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – a tisztánlátás 
érdekében elmondja, ami a közgyőlésen elhangzott, hogy a hulladéklerakót 9 település hozta 
létre. Dévaványa szándéknyilatkozatot adott, hogy Gyomaendrıdön megépülhessen a 
hulladéklerakó. Dévaványa nem odaszállította a hulladékot, ezért úgymond kiestek a 
kosárból. Elmondja, hogy a 9 település határozza meg a hulladék lerakásának a díját, mivel 
Dévaványa nem részese a hulladéklerakónak, így 3,- Ft/kg lerakási díjat kérnek. Örvendetes 
tény az, hogy Dévaványán szelektívgyőjtés van, így a lerakóra kerülı hulladék mennyisége 
ezzel csökken. Megjegyzi, hogy jóval kevesebb hulladék kerül a lerakóra, mint a korábbi 
szolgáltató esetében. Elmondja, hogy a közgyőlésen javasoltak egy alternatívát, amely most a 
képviselı-testület elé került. A hulladékszállítás költsége várhatóan 25-30 %-al csökkenni 
fog, amit valóban nem lehet kigazdálkodni. Megjegyzi, hogy más településeken lévı 
lerakóknál magasabb a lerakói díj, mint Gyomaenrdıdön. Véleménye, hogy jogi útra kell 
terelni a dolgot. 
Pap Tibor polgármester – röviden szól a 9 település és Dévaványa eltérı díjáról. Lehetne 
ezen vitatkozni, hiszen a lerakó uniós támogatásból valósult meg. Korábban arról volt szó, 
hogy Dévaványát nem terhelik plusz költséggel, tulajdonosként befogadják, ami meghiúsult 
Kondoros település döntése miatt.  
Megjegyzi, ha Dévaványa nem ad szándéknyilatkozatot, akkor nem valósulhatott volna meg a 
hulladéklerakó.  
Földi Imre képviselı – a szándéknyilatkozat aláírásával kapcsolatos felvetésre elmondja, 
hogy a komposztáló-telep létesítése érdekében a környezı települések is adtak 
szándéknyilatkozatot, de a teljesülés nem valósult meg. Elmondja, hogy kormányzatilag lesz 
szabályozva a hulladékszállítás, akkor meg fognak oldódni a problémák.   
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – megjegyzi, hogy a 
közszolgáltatási szerzıdésben nem szerepel a 3,- Ft/kg lerakói díj.  
Pap Tibor polgármester – az elhangzottak miatt kell a képviselı-testületnek a 2. számú 
variációt elfogadni.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – etikátlannak tartja ezt az egész ügyet a Gyomaközszolg Kft. részérıl.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, mivel 
tulajdonos Dévavaványa a Gyomaközszolg Kft-ben, így meg kell keresni a közös megoldást.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Kft. nem azt teljesítette, amit megígértek.  
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki Gyomaközszolg Kft. 2013. évi üzleti terv módosításáról szóló beszámolót elfogadja a 2. 
sz. javaslat szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
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Határozat: 
 227/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: 
a) a Gyomaközszolg Kft. (5500 Gyomaendrıd, Ipartelep u. 1. sz.) 2013. évi üzleti terv 

módosításáról szóló beszámolót megismerte és a 2. számú javaslatot fogadja el: 
 

Üzleti terv 2013. (1 módosítás) 2. verzió 
Adatok: ezer forintban 

Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgy év terv 
a b c d 
1. I.     Értékesítés nettó árbevétele 108989 102223 
2. II.   Aktivált saját teljesítmények értéke   
3. III.  Egyéb bevétek 4766 3000 
4. IV.  Anyagjellegő ráfordítások 74082 81867 
5. V.   Személyi jellegő ráfordítások  25886 27413 
6. VI.  Értékcsökkenési leírás  2786 3000 
7. VII. Egyéb ráfordítások 9325 9200 
8. A.    ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG  

        ERDMÉNYE 
 

1676 
 

-16257 
9. VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei  98 90 
10. IX.    Pénzügyi mőveletek ráfordításai    
11. B.      PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE 98 90 
12. C.      SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY  

1774 
 

-16167 
13. X.      Rendkívüli bevételek   
14. XI.     Rendkívüli ráfordítások 400  
15. D.      RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -400  
16. E.      ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY    1374 -16167 
17. XII.   Adófizetési kötelezettség  137 0 
18. F.       ADÓZOTT EREDMÉNY 1237 -16167 
19. G.       MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY  1237 -16167 

 
Az 1. módosítás / 2 verzió figyelembe veszi: 

• A 2013. évi LIV. törvényt a rezsicsökkentések végrehajtásáról, mely árbevétel kiesést 
eredményez.  

• A 2012. évi CLXXXV. törvény 49. § alapján fizetendı felügyeleti díjat. 
• A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján fizetendı lerakói járulék, Dévaványa 

Önkormányzata részérıl hozott határozat alapján, meg nem térülı árbevétel kiesését.  
b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó alapítói döntést adja ki. 

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal  
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Feke László mőszaki 
irodavezetı terjesztette a testület elé, amely a Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatti vízmő telep 
visszaadás-visszavételével kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy képviselıi kezdeményezésre 2013. 
március 14-én kelt IV-4/34-8/2013. ikt. számú levelükben megkeresték az Alföldvíz Zrt.-t 
azzal, hogy a Sport u. 5. sz. alatti Strandfürdı és Gyógyászat részleg költségtakarékosabb 
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mőködtetéséhez fel szeretnék használni a Sport úti vízmő telepen található 1 db hidegvizes 
kutat valamint 100 m3-es víztározót, s egyben kérték, hogy a visszaadás- vétel feltételeit 
meghatározni szíveskedjenek. A 2013. április 26-án kelt válaszlevélben azt a tájékoztatást 
kapták, hogy 2 db létesítmény visszaadható. A lebonyolítással a Gyomaendrıdi mérnökséggel 
kell a kapcsolatot felvenni. Az irodavezetı elmondja,hogy ezt megtették egy helyszíni szemle 
keretében a mérnökség dolgozóival közösen megtekintették a telephelyet és megállapodtak 
abban, hogy egy levélben tájékoztatást kapnak a további teendıkrıl. A Mérnökség vezetı 
asszony 2013. május 23-án kelt e-mailen megküldött levelében arról adott, tájékoztatást, hogy 
a társaság megvizsgálta annak a lehetıségét is, hogy az egész Sport úti telephelyet az összes 
rajta található építménnyel együtt visszaadja Önkormányzatnak. Az ingatlant használó 
Rekonstrukciós Osztály Észak-Békési építıbrigádja átköltöztetésre kerülne a II-es számú 
vízmő telepre, valamint a II-es számú vízmő telepen található tartalék kutat jelölné ki 
vészhelyzetben szükség esetén beindítható és a hálózatra termelı vízbeszerzı mőtárgynak. 
Mivel a kérelemmel szemben nemcsak két mőtárgy visszaadására kerülne sor, hanem az egész 
telephelynek és ez az önkormányzat számára anyagi kötelezettségvállalással jár, ezért kéri a 
tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztésben foglaltakat tárgyalják meg és az ügyben 
döntsenek.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja a testület felé, hogy az Alföldvíz Zrt. vízi-
közmő szolgáltató részére üzemeltetésre átadott Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatti I. számú 
vízmőtelep ingatlanát a rajta található épületekkel és mőtárgyakkal együtt vegye vissza azon 
idıponttól amikortól a szolgáltató részére használaton kívülre válik.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért a bizottsági javaslattal mely szerint, az Alföldvíz Zrt. vízi-közmő szolgáltató 
részére üzemeltetésre átadott Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatti I. számú vízmőtelep ingatlanát 
a rajta található épületekkel és mőtárgyakkal együtt vegyék vissza azon idıponttól amikortól 
a szolgáltató részére használaton kívülre válik kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 228/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete kifejezi abbéli szándékát, hogy 
a tulajdonát képezı, de az Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz.) vízi-
közmő szolgáltató részére üzemeltetésre átadott Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatti I. 
számú vízmőtelep ingatlanát a rajta található épületekkel és mőtárgyakkal együtt 
vissza vegye azon idıponttól amikortól a szolgáltató részére használaton kívülivé 
válik.  
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan visszaadásával-visszavételével 
kapcsolatos egyeztetést és tárgyalásokat kezdje meg az Alföldvíz Zrt-vel.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı  
Határidı:  folyamatos  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Feke László 
mőszaki irodavezetı terjesztette a testület elé, amely a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak módosításával 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-
javító Önkormányzati Társulási Tanácsa 2013. május 22-én ülésezett, ahol többek között az 
ülésen megjelent 23 tag egyhangú szavazatával elfogadták a Társulási Megállapodás 
módosítását tartalmazó határozati javaslatot, a módosítást jogszabályváltozás tette 
szükségessé. Az eddigi megállapodásban az 1997. évi CXXXV. törvényre és az 1990. évi 
LXV. törvényre utalás szerepel mindenütt a módosításban ez a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényre változik.  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 
Társulásban résztvevı Képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel hozott 
döntése is szükséges a Társulási Megállapodás módosításához.  
A meghozandó határozati javaslatot az irodavezetı az elıterjesztéshez mellékelte, melynek 
elfogadását követıen 3 példányban 2013. június 14-ig a munkaszervezet címére meg kell 
küldeni. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, 
 képviselı – elmondja, hogy a bizottság a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának módosításával egyetért. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás, 
Társulási Megállapodásának módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat: 

 229/2013.(V.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI 
TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának 
módosítását, az alábbiak szerint: 

1. A Preambulum hatályon kívül kerül, helyette az alábbi szövegezés kerül elfogadásra: 
„A KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINİSÉG-JAVÍTÓ ÖNKOMRÁNYZATI 
TÁRSULÁS önkormányzati képviselı-testületei (Továbbiakban: Tagok) 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 87-95. §-ai 
alapján társulást hoznak létre abból a célból, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminıség-
javító Programjának II. – megvalósítási – szakaszában eredményesen vegyenek részt, 
az ivóvízminıség-javító beruházásokhoz a megfelelı mértékő önerejük biztosítása 
mellett a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza 
nem térítendı támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a mőködtetést , az 
egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz-szolgáltatást biztosítani 
tudják. 
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2. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a döntéshozatalra vonatkozó szabályok a 
következık szerint módosulnak: 
- egyszerő többségi szavazást igénylı döntést változatlan szabályok mellett hozza 

meg a Társulási Tanács, azzal, hogy egyszerő többség esetén is az igen 
szavazatoknak meg kell haladniuk a jelen lévı tagok szavazatainak több, mint 
felét, de el kell érniük az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát 

- minısített döntéshozatalnál a társulás tagjai számának több, mint a fele, és a 
társulás tagjai szavazatának több, mint fele egyetértése szükséges, de ezen 
szavazatoknak el kell érniük a társulásban részt vevı tagok által képviselt 
települések lakosságszámának a felét is.  

3. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási Megállapodás felmondására 
vonatkozó szabályok hatályon kívül kerülnek, helyére a következı rendelkezés kerül: 
„A társulásból kiválni legalább hat hónappal korábban hozott döntés alapján a naptári 
év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a Társulási Megállapodás másként nem 
rendelkezik. A kiválásról szóló minısített többségő szavazataránnyal hozott 
képviselıtestületi döntésrıl az érintett Önkormányzat a Társulási Tanácsot, illetve 
annak tagjait a tárgyév június 30. napjáig értesíteni köteles.” 
A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás felmondására vonatkozó 
kifejezés kiválás kifejezésre változik. 

4. A Társulási Megállapodásban az 1997. évi CXXXV. törvényre és az 1990. évi LXV. 
törvényre utalás mindenütt a 2011. évi CLXXXIX tv-re változik. 

5. A Társulási Megállapodásban az Elnökhelyettes elnevezések Alelnök kifejezésre 
változnak. 

6. Az itt nem érintett részeiben a hatályos egységes szerkezető Társulási Megállapodás 
egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  2013. június 14. 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést szintén Feke László 
mőszaki irodavezetı terjesztette a testület elé, amely Békés Megye Területfejlesztési 
Koncepciójának egyeztetési eljárásával kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére, hogy ismertesse az elıterjesztésében 
foglaltakat.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 27. § (1) bekezdése alapján a területfejlesztés vált a Megyei 
Önkormányzatok egyik legfontosabb feladatává.  Ennek megfelelıen az elmúlt esztendıben 
elkezdıdött az új Megyei Területfejlesztési koncepciók elkészítése, melynek keretében a 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyőlése 47/2012.(IV.20.) KGY. sz. határozatában 
tudomásul vette a Területfejlesztési Tervjavaslat tartalmát, majd a 107/2012.(XI.27.) KGY. 
sz.  határozatában jóváhagyta a területfejlesztési koncepció helyzetelemzés, helyzetértékelés 
fejezeteit. 2013 februárjában elfogadásra került a koncepció javaslattételi fejezete is.  
A Békés Megyei Önkormányzat vezetése - tekintettel a megyei területfejlesztési koncepció 
települések számára is kiemelt jelentıségére - úgy döntött, hogy valamennyi Békés Megyei 
települési önkormányzat véleményét, javaslatát megkéri a mellékelt tervezettel kapcsolatban. 
Az egyeztetési dokumentáció anyagait a CD dokumentáció tartalmazza. Kéri továbbá, hogy a 
koncepció egyeztetési dokumentációjára vonatkozó véleményen túl szíveskedjen tájékoztatni 



 57 

arról is, hogy az elmúlt idıszakban a térségben fogalmazódott- e meg a gazdasági környezetre 
kiható térségi jelentıségő, több települést érintı projekt javaslat.  
Elmondja, hogy Dévaványa a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás tagja. A Társulás 
feladatai között szerepel többek között a területfejlesztés is, ezért megkeresték a Társulás 
dolgozóját, aki megküldte a jelenleg is érvényes 2010-ben elfogadott a Társulás 
tagtelepüléseire kiterjedı gazdaságfejlesztési programot, amelyet CD lemez formájában 
mellékeltek az elıterjesztéshez, nagy terjedelme miatt. Az elmondottak figyelembevételével 
azt javasolja az irodavezetı, hogy a Békés Megyei Területfejlesztési Koncepció kerüljön 
elfogadásra azzal, hogy a Kistérség gazdaságfejlesztési programjában szereplı több települést 
érintı projekt javaslatok kerüljenek beépítésre.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, 
 képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a testület hagyja jóvá Békés Megye 
Területfejlesztési Koncepciójának egyeztetési dokumentációját azzal a kiegészítéssel, hogy a 
Szeghalmi Kistérség Többcélú Társulás gazdaságfejlesztési programjában szereplı több 
települést érintı gazdasági környezetre kiható projekt javaslatai beépítésre kerüljenek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertetését. 
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – említést tesz a dévaványai utak felújításáról. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki jóváhagyja Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójának egyeztetési 
dokumentációját azzal a kiegészítéssel, hogy a Szeghalmi Kistérség Többcélú Társulás 
gazdaságfejlesztési programjában szereplı több települést érintı gazdasági környezetre 
kiható projekt javaslatai beépítésre kerüljenek kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 230/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja Békés Megye 
Területfejlesztési Koncepciójának egyeztetési dokumentációját azzal a 
kiegészítéssel, hogy a Szeghalmi Kistérség Többcélú Társulás gazdaságfejlesztési 
programjában szereplı több települést érintı gazdasági környezetre kiható projekt 
javaslatai beépítésre kerüljenek.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy Békés Megyei Önkormányzati 
Hivatal (Bornné dr. Stefkovics Valéria aljegyzı, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. 
sz.)  a testület döntésérıl értesítse.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

  Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  folyamatos  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés pályázat benyújtásával 
kapcsolatos.  
A polgármester megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Vidékfejlesztési 
Minisztérium 35/2013.(V.22.) VM rendelete szerint újabb lehetıség nyílik a LEADER 
pályázatok benyújtására, mely az alábbi jogcímekre vehetı igénybe:  

a. LEADER közösségi célú fejlesztés, 
b. LEADER vállalkozási alapú fejlesztés, 
c. LEADER építés, 
d. LEADER gépbeszerzés,  
e. LEADER eszközbeszerzés 
f. LEADER rendezvény elıkészítése és megvalósítása, 
g. LEADER képzés elıkésztése és megvalósítása,  
h. LEADER tanulmánykészítés,  
i. LEADER marketing. 

Az egyes jogcímekhez tartozó, a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület mőködési területén 
az intézkedési terv várhatóan az alábbiak szerint alakul:  
1. Intézkedés: Helyi életminıség javítása 
Intézkedés megnevezése: Településfejlesztési akciók a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési 

Egyesület területén 
A támogatás célja a vidéki életminıség javítása, hozzájárulva a térség szempontjából fontos 
társadalmi fejlıdéshez. A településkép kialakítására, településen elhelyezett alkotások 
beszerzésére, elhelyezésére, meglévık felújítására, a kulturált vidéki környezet kialakítására 
vehetı igénybe támogatás.       
Az igénybe vehetı támogatás összege 200.000 – 1.000.000,- Ft, intenzitásának mértéke  
100 %. 
A fejlesztést együttmőködésben kell megvalósítani.  
Elmondja, hogy játszótér, piac kialakítása nem támogatható!  
Nem építési engedélyköteles tevékenységek támogathatóak.  
Javasolják, hogy a Hısök terén járdafelújítások folytatását a Polgármesteri Hivatal bejáratától 
a Hivatal elıtti gyalogosátjáróig felújítani.   
2. Intézkedés: Rendezvény 
Intézkedés megnevezése: Körös-Sárréti események, rendezvények támogatása. 
Helyi értékekre alapozó rendezvények, rendezvénysorozatok, fesztiválok elindítására, 
megvalósítására.  Hátrányos helyzető csoportok beilleszkedését segítı programok kulturális, 
ismeretterjesztı, szabadidıs rendezvények támogatására. Térségi összefogásban megvalósuló, 
a hagyományos értékeket elıtérbe helyezı programok támogatása.  A rendezvények 
megszervezése és lebonyolítása, infrastruktúra kialakítása. 
Rendezvényhez szükséges marketing tevékenység lebonyolítása, a közösségi élmény és 
összetartozás erısítése, a település megtartóerejének növelése. Nem önkormányzat ügyfél 
esetén a megvalósítás helye szerint illetékes önkormányzat képviselı-testületének támogató 
nyilatkozat szükséges minden ügyfél esetében.  
A pályázó vállalja, hogy legalább egy helyi termelı és/vagy kézmőves számára helyet biztosít 
a rendezvényen.  
Helyi értékek: A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területére jellemzı népi 
mesterségek, rideg állattartás, természetközeli életmód, a természethez kötıdı foglalkozások, 
kulturális értékek, néprajzi hagyományok.  
Esélyegyenlıség területei: nemek közötti egyenlıség, fogyatékos személyek, romák, más 
hátrányos helyzető csoportok (68/2001/EK rendelet alapján), családok.   
Az igénybe vehetı támogatás összege: 200.000 – 400.000,- Ft, intenzitásának mértéke: 100 %.  
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Javasolt fejlesztés: 2013. évben a betakarítási ünnephez szükséges marketing tevékenység 
lebonyolítása. 
3. Intézkedés: Helyi életminıség javítása 
Intézkedés megnevezése: Kulturális és közösségi helyszínek, játszóterek kialakításának 
támogatása  
Szabadtéri kulturális rendezvény helyszíneinek és azok környezetének fejlesztésére, 
kapcsolódó eszközbeszerzésekre. A rendezvényhelyszínek nem ingatlanhoz kötıdı 
infrastruktúra fejlesztésére, mobil alap és kiszolgáló létesítmények fejlesztésére és 
felújítására, mobil kiállító stand, színpad, rendezvénysátrak beszerzésére.  A pályázó 
szervezetek, illetve tagjaik alkotó tevékenységét szolgáló alkotóterek, épületek építésére, 
meglévık felújítására. Az alkotó tevékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzésére, 
az ismertséget növelı, népszerősítést szolgáló marketing tevékenység.  
Az igénybe vehetı támogatás összege: 1.000.000 – 15.000.000,- Ft, intenzitásának mértéke: 100 %.  
Ezen intézkedés keretében külön döntés született arra vonatkozóan, hogy Dévaványa, 
Füzesgyarmat, Körösladány, Sarkad, Szeghalom, Vésztı településeken maximum 5.000.000,- Ft 
értékben játszótér építés valósulhasson meg.  
Javasolt fejlesztés: Játszótér kialakítása.  
Az intézkedésekre vonatkozóan az alábbi szabályozás van érvényben:  

- A pályázat csak akkor nyújtható be, ha az elızetes bírálathoz szükséges projekt adatlap 
a pályázat nyitva állásának ideje alatt benyújtásra kerül.  A pályázatok benyújtására 
2013. június 17. - 2013. augusztus 31-ig van lehetıség. A pályázat benyújtására nyitva 
álló idıszakban egy ügyfél egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be,  

- Egy ügyfél a 2007-2013. évi tervezési idıszakban jogcímenként legfeljebb három 
pályázatot nyújthat be.  

Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Földi Imre a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja,  
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, a pályázati anyagok összeállítását. Az 
elhangzott intézkedésekre. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtsanak be az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program IV. tengelye 35/2013 (V.22.) VM  rendelet felhívásának „Településfejlesztési akciók 
a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési  Egyesület területén” elnevezéső intézkedésre, amelynek 
keretében a város fıterének  déli oldalán egy sétány kerülne kialakításra, aminek 
összköltsége bruttó 2.738.502,- Ft, melyhez a szükséges önerıt, azaz 1.738.503,- Ft-ot a Ft-ot 
a Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére 
biztosítja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
231/2013. (V.30.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
 be „Sétány kialakítása Dévaványán” címmel az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program IV. tengely 35/2013 (V.22.) VM  rendelet felhívásának „Településfejlesztési 
akciók a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési  Egyesület területén” elnevezéső 
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intézkedésére. A projekt keretében a város fıterének déli oldalán egy sétány kerülne 
kialakításra.  
A pályázat összköltsége bruttó 2.738.502,- Ft, melyhez a szükséges önerıt, azaz 
1.738.503,- Ft-ot a Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával. 

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  2013. augusztus 31. 
 
 

Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program IV. tengelye 35/2013 (V.22.) VM rendelet felhívásának „Körös-Sárréti események, 
rendezvények támogatása” elnevezéső intézkedésre, amelynek keretében egy mobil kemence 
kerülne beszerzésre, valamint gasztronómia és kézmőves bemutatók kerülne megtartásra a 
2014. évi Betakarítási Ünnepre, pályázat összköltsége nettó 508.000,- Ft, melyhez a 
szükséges önerıt, azaz 108.000,- Ft-ot a Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének  fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
232/2013. (V.30.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelye 35/2013 (V.22.) VM 
rendelet felhívásának „Körös-Sárréti események, rendezvények támogatása” 
elnevezéső intézkedésre.  
A projekt keretében „Körös-Sárréti expo” címmel egy gasztronómia és kézmőves 
foglalkoztatásokat bemutató rendezvény kerülne megtartásra.  
A pályázat összköltsége bruttó 508.000,- Ft, melyhez a szükséges önerıt, azaz 
108.000,- Ft-ot a Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja. 

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával. 

 

Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Feke László mőszaki irodavezetı 

Határidı:  2013. augusztus 31. 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program IV. tengelye 35/2013 (V.22.) VM rendelet felhívásának „Kulturális és közösségi 
helyszínek, játszóterek kialakításának támogatása” elnevezéső intézkedésre, melynek 
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keretében a Dévaványa belterület 405 hrsz-ú ingatlanon játszótér kerülne kialakításra, 
pályázat összköltsége nettó 6.360.732,- Ft, melyhez a szükséges önerıt, azaz 1.360.732,- Ft-ot 
a Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka 
terhére biztosítja  kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
233/2013. (V.30.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be „Játszótér kialakítása Dévaványán” címmel az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program IV. tengelye 35/2013.(V.22.) VM rendelet felhívásának „Kulturális és 
közösségi helyszínek, játszóterek kialakításának támogatása” elnevezéső intézkedésre. 
A projekt keretében a Dévaványa belterület 405 hrsz-ú ingatlanon játszótér kerülne 
kialakításra.  
A pályázat összköltsége bruttó 6.360.732,- Ft, melyhez a szükséges önerıt, azaz 
1.360.732,- Ft-ot a Képviselı-testület az ön kormányzat 2013. évi költségvetésének 
fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával. 

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı 
Határidı:  2013. augusztus 31. 
 

 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
ismertesse a következı bejelentést.  
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy a Képviselı-testület a 135/2013.(III.28.) 
Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Szıke Sándor szobrászmővészt kéri fel arra, hogy a 
Ványai Ambrus szobrot a Képzı- és Iparmővészeti Lektorátussal véleményeztesse. A szobor 
megvalósítására vonatkozóan a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Mővészetek Kollégiuma 
pályázati felhívást tett közzé olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri 
munkák létrehozására, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét 
erısítik.  
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. 
Igényelhetı támogatás összege: 5 millió forint. 
Támogatás mértéke: a pályázat teljes költségvetésének maximum 70 %-a. 
Pályázati cél megvalósításának idıtartama: 2013. május 1. – 2014. május 1.  
Pályázatok benyújtási határideje: 2013. június 10.  
Elmondja, hogy a pályázati felhívásra a Szıke Sándor Mővész úr tervei alapján készítendı 
Ványai Ambrus szobor megalkotására van lehetıség pályázatot benyújtani.  
A szobor elkészítésének költsége várhatóan 5 millió Ft.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat. 
Elmondja, hogy a Képzımővészeti Lektorátus a hétfıi napra hívta össze a helyszíni 
ellenırzést, azt követıen alakulhat ki a végleges költség. A lektorátus pozitív véleménye 
szükséges, mivel egyéb esetben nem nyújtható be a pályázat.  
Megadja a szót Földi Imre részére, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
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Földi Imre a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja a pályázat benyújtását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Földi Imrének a bizottsági javaslat ismertetését. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 234/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti 
Kulturális Alap Vizuális Mővészetek Kollégiuma pályázati felhívására pályázatot 
nyújt be a Szıke Sándor Mővész úr tervei alapján készítendı Ványai Ambrus szobor 
megalkotására vonatkozóan.  
A projekt tervezett összköltsége bruttó 5.000.000,- Ft,  melyhez a szükséges önerıt 
azaz az 1.500.000,- Ft-ot a Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidıre történı 
benyújtásával. 

 

Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Feke László mőszaki irodavezetı 

Határidı:  2013. június 10. 
 

 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés az önkormányzati 
adósságkonszolidációt követıen fennmaradó tartozásrendezésre, futamidı változásra 
vonatkozó megkeresésrıl szóló tájékoztatás. 
Elmondja, hogy május 7-ei ülésén a képviselı-testület már tárgyalta ezt a témát, és akkor úgy 
döntöttek, hogy nem kívánnak változtatni a futamidın, amit jeleztek a K&H Bank felé.  
Az önkormányzat részére a K&H Bank e-mailt küldött, amelyben le van írva, az 
önkormányzat biztos nem vette figyelembe azt, ha nem konvertálnak, – meghagyják svájci 
frankban a kötvényeket – azt jelenti, hogy az állam által kötvény visszafizetéséhez adott 
támogatást, a meglévı szerzıdés szerint elıtörlesztésnek fogják fel, és aszerint számolják el. 
Ez azt jelenti, hogy a futamidı 2027. szeptember 30. az eredeti okirat szerint, ebben a 
konszolidációval csökkentett rész nem szerepel. Ez esetben a futamidı 2021. március 31-re 
módosul, lerövidül, az éves tıketörlesztés változatlan marad így az önkormányzat éves szintő 
fizetési terhe 27 millió forint körül várható kamattal együtt. 
Ebben kell állást foglalni a képviselı-testületnek. 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselı részére. 
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy ezt az 
anyagot nem kapták meg, így a Pénzügyi Bizottságnak sem volt lehetısége véleményezni, 
ezért javasolja, hogy most e témában ne hozzanak döntést.  
Az elıterjesztésben olvasható, hogy a döntést megnehezíti az, hogy még az sem ismert, hogy 
a 40 % minden kötelezettséget arányosan érint, vagy csak a kötvényre terjed ki, vagy 
kitörleszti a kisebb hiteleket, és ami marad, az a kötvénybıl kerülne elıtörlesztésre.  
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Tehát a döntés elhalasztását javasolja.  
Pap Tibor polgármester – elmondja elképzelhetı, hogy a következı testületi ülésen már késı 
lesz a döntés meghozatala. A háromoldalú megállapodás alapján az Állami Adósságkezelı 
Központ a feltöltött dokumentumok alapján meg fogja csinálni, ami elkezdıdött május 7-én, 
május 29-én. Elmondja, ha ezt kiküldik az önkormányzat számára, akkor azonnal rendkívüli 
ülést kell összehívni.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – továbbra is az a 
véleménye, hogy most ne hozzanak döntést, kerüljön sor rendkívüli ülés összehívására.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, ez azt jelenti, hogy csökken a futamidı és az éves 
törlesztı részletek összege marad változatlan.  
 
A polgármester elmondja, hogy a Kapocs Egyesület kérelemmel fordult a képviselı-
testülethez annak érdekében, hogy a „Családi-Csobbanás” elnevezéső rendezvényük 
lebonyolításához anyagi támogatást nyújtson.  
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 
4/2013.(III.1.) önkormányzati rendeletben a civil szervezetek mőködési támogatására 
5.000.000,- Ft elıirányzatot biztosított a Képviselı-testület. A benyújtott kérelmek 
elbírálásakor ezt az elıirányzatot 2.548.000,- Ft-tal módosítani kellett a tartalék terhére, majd 
további kérelmek pozitív elbírálás is (úszás oktatás támogatása 66.000,- Ft.) ismét a tartalék 
terhére történt. Így az eredeti elıirányzatot eddig 2.614.000,- Ft-tal módosította a Képviselı-
testület.  Szabad elıirányzat ezen a jogcímen nincs. 
A Kapocs Egyesület pót támogatási kérelemmel fordult a Képviselı-testület felé a Családi 
Csobbanás augusztus 3-ai rendezvény lebonyolításához.   
A kérelemben le van írva, hogy erre a célra benyújtott pályázatuk nem nyert, és az elızı 
kérelmében bár 50.000,- Ft-ot erre a célra kértek, úgy számolva, hogy a pályázatuk pozitív 
elbírálásban részesül.  
Mivel pályázatuk elutasításra került, így kéri az Egyesület a Képviselı-testületet, - hogy az 
önkormányzat anyagi kereteihez mérten - a program maradéktalan megvalósítására 
nyújtsanak támogatást.  
A polgármester elmondja,hogy a kérelem mellett megtalálható a kérelmezı nyilatkozata a 
közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi 
feltételeknek megfelelıen.  
Az Egyesület kérelme a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére, hogy ismertesse a bizottsági 
javaslatot.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag 50.000,- Ft támogatás megítélését 
javasolja a rendezvény lebonyolításához.   
A bizottság elnökének magán véleménye, hogy 100.000,- Ft-al támogassák a rendezvény 
lebonyolítását.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. 
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy a Kapocs Egyesület részére 100.000,- Ft támogatást nyújtsanak a 
„Családi-Csobbanás” címő rendezvényük lebonyolításához kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül nem ítéli meg a 100.000,- Ft-ot támogatásként. 
A polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselıket. 
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Aki egyetért azzal, hogy a Kapocs Egyesület részére 50.000,- Ft támogatást nyújtsanak a 
„Családi-Csobbanás” címő rendezvényük lebonyolításához kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 235/2013.(V.30.) Kt.hat. 

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

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentést Feke László mőszaki 
irodavezetı terjesztette a testület elé. 
A polgármester megadja a szót az irodavezetı részére. 
Feke László mőszaki irodavezetı – elmondja, hogy Szarvas Város Önkormányzata az 
Alföldvíz Zrt.-ben 12.099 db egyenként 14.000,- Ft névértékő részvénnyel rendelkezik. 
Önkormányzatuk Képviselı-testülete úgy határozott, hogy ezen részvények egy részét 
névértéken értékesíteni kívánja és felajánlja megvételre a Zrt.-nek, illetve a 
tulajdonostársaknak. Mivel Dévaványa Város Önkormányzata is részvényes az Alföldvíz Zrt.-
ben, ezért lehetıség nyílik igény esetén részvényvásárlásra. A felajánlást megvizsgálva 
megállapítható, hogy jelentıs anyagi kiadás mellett minimális elınyökhöz juthatnának, amely 
nem áll arányban a befektetett pénzeszközzel. A fentiek alapján azt javasolják, hogy a 
Képviselı-testület köszönje meg a vételi lehetıség felajánlását és tájékoztassa Szarvas Város 
Önkormányzatát, hogy Dévaványa Város Önkormányzata nem kíván élni a 
részvényvásárlással.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Feke László irodavezetınek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
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Aki egyetért azzal, hogy Szarvas Város Önkormányzatának köszönjék meg a felajánlást kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 236/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas 
Város Önkormányzata az Alföldvíz Zrt.-ben lévı 12.099 db egyenként 14.000,- Ft 
névértékő részvényeinek egy részére vonatkozó vételi felajánlását megköszöni és 
nem kíván élni a vételi lehetıséggel.  
 
A Képviselı-testület megbízza Pap Tibor polgármestert, hogy a döntésrıl Szarvas 
Város Önkormányzatát tájékoztassa.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı részére, hogy 
ismertesse a következı bejelentésben foglaltakat.  
Feke László mőszaki irodavezetı elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a saját 
tulajdonában lévı - Dévaványa, Kisújszállási u. 01634/12 hrsz-ú ipartelepen található 
szociális és irodaépület valamint a körkemence és az üzemcsarnok oldalkerítése közötti 
térburkolatot kívánja bérbe adni ipari tevékenység céljából. 
A bérbeadás érdekében a meghirdetésrıl, a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó 
szabályokról szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletnek megfelelıen kell gondoskodni, 
melynek megfelelıen a pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció összeállításra került.  
A részletes pályázati kiírást lekészítették, amelyet ezúton terjesztenek a testület elé elfogadás 
céljából.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a pályázati kiírásban foglaltakkal, annak megjelentetésével kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 

 237/2013.(V.30.) Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévı Dévaványa Kisújszállási u. 01634/12 hrsz-ú ipartelepen található szociális 
és irodaépület valamint a körkemence és az üzemcsarnok oldalkerítése közötti térburkolatot 
kívánja bérbe adni ipari tevékenység céljából. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért pályázati felhívás 
megjelentetésével az alábbiak szerint:  
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RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5510 Dévaványa, Hısök tere 1. 
Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlan ellenérték fejében 
történı hasznosítása egyfordulós pályázati úton 
Pályázat tárgya:  a Dévaványa, Kisújszállási u. 01634/12 hrsz-ú ipartelepen található szociális 
és irodaépület valamint a körkemence és az üzemcsarnok oldalkerítése közötti térburkolat 
bérbeadása. 
Ajánlat benyújtásának határideje:  2013. június 20. 10.30 óra 

Helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13. számú 
irodája 

                                          Módja:  Személyesen vagy postai úton 
 
Az ajánlati kötöttség idıtartama:  
Az ajánlati kötöttség lejártának idıpontja az ajánlattételi határidı lejártakor kezdıdik és az 
eredményhirdetéstıl számított 60 napig tart. 
 
Pályázati biztosíték: 
Az ajánlatkérı pályázati biztosítékot nem kér. 
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhetı: 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13. számú irodájában Feke László mőszaki 
irodavezetıtıl. 
Részletes pályázati kiírás átvehetı dokumentáció formájában a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal 13. számú irodájában 2013. június 03-tól  ügyfélfogadási idıben. 
 
Az ellenérték fejében történı hasznosítani kívánt ingatlan adatai: 
 
 

 
Részletes eljárási rend:  
Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

a) az ajánlatok felbontásának a helye és idıpontja:  
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 8. számú irodája  
2013. június 20. 10.30 óra 

b)  az eredményhirdetés helye és idıpontja: 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 8. számú irodája  
2013. június 28. 10.30 óra 

c) a pályázati ajánlatok közül legmagasabb összeget kínáló ajánlat a nyertes 
d) a pályázatok felbontásánál az ajánlattevık vagy meghatalmazottjuk, illetve az 

ajánlatkérı nevében eljáró személyek lehetnek jelen; 

Ingatlan hrsz-a Terület nagysága m2 Mővelési ága Induló bérbeadási ár 

01634/12 

 
 

59,23  
1820 

 
 

szociális és irodaépület  
térburkolat 

 
280,-Ft /m2/hó + Áfa 
20,-Ft /m2/hó + Áfa 
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e) a pályázatok elbírálására jogosult a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati 
Vagyonkezelı Bizottság javaslatára a Képviselı-testület; 

 
Alternatív ajánlattételre lehetıség: nincs 
 
Az ajánlattevık pénzügyi, gazdasági és mőszaki alkalmassága igazolására kért adatok és 
tények:  
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása: 

- pénzintézettıl származó és 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi, kötelezı 
tartalommal: 
• mióta vezeti az ajánlattevı számláját, 
• milyen az ajánlattevı pénzügyi helyzete, hitel- és fizetıképessége, 
• volt-e az ajánlattevı számláján az utóbbi 1 évben sorban állás, és ha igen, hány 

esetben, az ajánlattevı fizetési kötelezettségének pontosan tesz-e eleget, 
- 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy semmiféle köztartozása nincs. 

Mőszaki alkalmasság igazolása: 
- ajánlattévı által végezni kívánt tevékenység bemutatása, 
- az ajánlattevı által foglalkoztatni kívánt szakemberek, vezetık bemutatása a 

személyek megnevezésével, képzettségük, gyakorlati idejük,  
- foglalkoztatni kívánt személyek száma. 
 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 
a) olyan ajánlattevı nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton; 
b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerően meghosszabbított 

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

eljárási rendben foglaltaknak; 
d) amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelmően határozza meg, vagy más ajánlatához, 

valamely feltételhez köti; 
e) olyan ajánlattevı nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van, 

továbbá aki szerzıdésbe foglalt vállalásait nem teljesítette. 
 
Egyéb információk: 
A bérbe adni kívánt szociális épület jelenleg használatra alkalmatlan.  A bérbevevı 
kötelezettsége ezen ingatlan felújítása. A bérleti szerzıdés megszőnését követıen a 
bérbevevı a bérbeadótól a felújításra vonatkozóan fizetési igényét nem érvényesítheti. Az 
ingatlanon végezhetı minden olyan tevékenység, amely nem jár az épületek, építmények 
jelentıs átalakításával. A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek, mint pl. 
építési engedély, rendeltetés módosítási engedély elkészíttetése és benyújtása, valamint 
annak teljes költsége a leendı bérlıt terheli. Bármilyen nemő bontási és építési munka 
megkezdése elıtt a tulajdonos önkormányzat írásbeli hozzájárulását be kell szerezni. Az 
ingatlanon végzendı tevékenység csak jogerıs és végrehajtható hatósági engedélyek, 
valamint telepengedély köteles tevékenység esetén telephely engedélyezését követıen 
illetve mőködési engedély birtokában folytatható. 
A bérleti szerzıdést határozatlan idıre köti meg a Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal Gazdálkodási Irodája. A bérleti szerzıdés megkötésének feltétele, hogy a bérlı két 
havi bérleti díjnak megfelelı összeget kaucióként elıre a hivatal pénztárába befizessen és 
egy éves bérleti díjnak megfelelı összeg erejéig szerzıdési biztosítékot nyújtson (terheletlen 
ingatlanra jegyzett jelzálog, értékpapír letétbehelyezés, bankgarancia vagy más a bérbeadó 
által elfogadható módon). 
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Az ingatlanra vonatkozó számos adatokat, tényeket és engedélyeket a mellékelt 
dokumentációban közöljük. 

Az ajánlatot zárt, borítékban/csomagban, 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell beadni, az 
ajánlatkérı székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó 
határidıig. A borítékra a következıt kell ráírni pályázó neve, címe, valamint: " a Dévaványa, 
Kisújszállási u. 01634/12 hrsz-ú ipartelepen található szociális és irodaépület valamint a 
körkemence és az üzemcsarnok oldalkerítése közötti térburkolat bérbeadása. 

 
Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani: 

A melléklet:  Ajánlati adatlap 
B melléklet: a pénzintézettıl származó nyilatkozat 
C melléklet: igazolás köztatozásokról 
D melléklet: mőszaki alkalmasság nyilatkozatai 
E melléklet: aláírási címpéldány (jogi személy esetén) 
F melléklet:  cégkivonat illetve vállalkozói igazolvány másolat (amennyiben nincs 

nyilatkozat arról, hogy a tevékenységet milyen szervezeti formában kívánja 
folytatni) 

G melléklet:  nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. 
 

Ha az ajánlatkérı az eredményhirdetéskor megjelölte a második legmagasabb összegő 
ajánlatot tevıt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal fog szerzıdést kötni. 

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı    
Határidı: 2013.június 3. 
 
 
Pap Tibor polgármester – ismételten megadja a szót Feke László mőszaki irodavezetı 
részére, hogy ismertesse a következı bejelentésben foglaltakat.  
Feke László mőszaki irodavezetı elmondja, hogy a Képviselı-testület a 180/2013.(IV.25.) Kt 
határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzat saját tulajdonában lévı - Dévaványa, 
Kisújszállási u. 01634/12 hrsz-ú ingatlanon - 463,39 m2 hasznos alapterülető üzemcsarnokot 
mőszakilag szakaszolható egységenként, vagy egész épületként kívánja bérbe adni ipari 
tevékenység céljából. Erre vonatkozóan a pályázati felhívást 2013. május 3-án megjelentették. 
A felhívásra vonatkozóan az ajánlattételi határidıig ajánlat nem érkezett, javasolják pályázati 
felhívást újbóli közzétételét.  
Az irodavezetı elmondja, hogy a bérbeadás érdekében a meghirdetésrıl, a lakások és a 
helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletnek 
megfelelıen kell gondoskodni, melynek megfelelıen a pályázati felhívás és a pályázati 
dokumentáció összeállításra került.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a pályázati kiírásban foglaltakkal, annak megjelentetésével kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
 238/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévı Dévaványa Kisújszállási u. 01634/12 hrsz-ú ingatlanon - 463,39 m2 
hasznos alapterülető üzemcsarnokot mőszakilag szakaszolható egységenként, vagy egész 
épületként kívánja bérbe adni ipari tevékenység céljából. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért pályázati felhívás 
megjelentetésével az alábbiak szerint:  

 
Részletes pályázati kiírás 

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

Helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13. számú 
irodája 

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

telek nagysága 2.018 m2) 
300 Ft/m2/hó + Áfa (épületre 
vetítve)  

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

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

• Az eredményhirdetés helye és tervezett idıpontja:  
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 8. sz. irodája 
2013. június 28. 10 óra 

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

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

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

 
Alternatív ajánlattételre lehetıség nincs.  
 
Az ajánlattevık pénzügyi, gazdasági és mőszaki alkalmassága igazolására kért adatok és 
tények:  
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:  
Az ajánlattevı a pénzügyi, gazdasági és mőszaki alkalmasságára a következı igazolásokat 
kell benyújtania.  
 

• valamennyi számlavezetı pénzintézetétıl származó, 30 napnál nem régebbi, 
valamennyi  számlára vonatkozó igazolás eredeti vagy cégszerően hitelesített 
másolata a következı tartalommal: számlaszám feltüntetése, mióta vezeti 
bankszámláját, sorban állás volt-e az ajánlati felhívás feladását megelızı 24 
hónapban, ha igen milyen idıtartamban. A vizsgált idıszakban megszüntetett 
számlaszámokról is be kell csatolni a pénzintézettıl származó nyilatkozatot.  

• az utolsó három lezárt üzleti év (2010, 2011, 2012) éves beszámolók egyszerő 
hitelesített másolata. 

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

 
Mőszaki alkalmasság igazolása:  

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

személyek megnevezésével, képzettségük, gyakorlati idejük alátámasztásával,  



 71 

• foglalkoztatni kívánt személyek száma,  
 
Érvénytelen az ajánlat, ha:  

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

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

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

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

továbbá aki szerzıdésbe foglalt vállalásait nem teljesítette.  
Egyéb információk:  
Az ingatlanon végezhetı minden olyan tevékenység, amely nem jár az épület, építmény 
átalakításával. A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek elkészíttetése és 
benyújtása, valamint annak teljes költsége a leendı bérlıt terheli.  
Az ingatlanon végzendı tevékenység csak jogerıs és végrehajtható hatósági engedélyek, 
valamint telepengedély köteles tevékenység esetén telephely engedélyezését követıen illetve 
mőködési engedély birtokában folytatható.  
A bérleti szerzıdést határozatlan idıre köti meg a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 
Gazdálkodási Irodája. A bérleti szerzıdés megkötésének feltétele, hogy a bérlı legalább két 
havi bérleti díjnak megfelelı összeget kaucióként elıre a hivatal bankszámlájára befizessen és 
egy éves bérleti díjnak megfelelı összeg erejéig szerzıdési biztosítékot nyújtson (terheletlen 
ingatlanra jegyzett jelzálog, értékpapír letétbehelyezés, bankgarancia vagy más a bérbeadó 
által elfogadható módon).  
A szerzıdéskötés esetén a felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerzıdést bármelyik 
szerzıdı fél – 6 hónapos felmondási idı betartásával – bármikor, indoklás nélkül jogosult 
felmondani.  
A bérbeadó jogosult arra, hogy 2013. évet követı évek havi bérleti díj összegét mindig a 
tárgyévet megelızı év december 31-ig évenként a hivatalosan megállapított inflációs rátának 
megfelelıen módosítsa. 
Az ingatlan bérbeadási ára nem tartalmazza az épület rezsiköltségét. A rezsiköltségek 
finanszírozása teljes mértékben a nyertes ajánlattevıt terheli.  
Az ingatlanra vonatkozó számos adatokat, tervdokumentációt a mellékelt dokumentációban 
közöljük.  
Az ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét egyszeri alkalommal, a bírálati szempontok 
kivételével teljeskörően biztosítja.  
 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevınek az ajánlattételi határidıt megelızı 60. napnál 
nem korábbi keltezéső cégmásolatát, a hatályos és a megszőnt bankszámlaszámok 
ellenırzésére.  
Az ajánlatot és az ajánlatban szereplı nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik 
jogosultak az ajánlattevı illetve a nyilatkozattevı nevében kötelezettséget vállalni, illetve 
nyilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányát az ajánlathoz csatolni 
kell. Aláírási címpéldányt másolatban. (Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 
becsatolása szükséges.) 
Az ajánlatkérı a dokumentációban elıírt szerzıdést az eljárás nyertesével köti meg. 
Amennyiben az ajánlatkérı az eredményhirdetéskor a második legkedvezıbbnek minısített 
ajánlatot tevıt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerzıdést.  
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Az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza a szerzıdéstervezetet, melyet az ajánlathoz 
kitöltve és minden oldalát szignózva kell becsatolni.  
 
Az ajánlatok postai úton történı elküldésébıl származó valamennyi kockázat – beleértve a 
határidın túli beérkezését is – ajánlattevıt terheli.  
 
Az ajánlatkérı 2013. június 10-én de. 9.00 órai kezdettel helyszíni szemlét hirdet meg a 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 8. sz. tárgyalójában, majd azt követıen az érintett 
helyszínen. 
Az ajánlatokat cégszerően aláírva sérülésmentes zárt, borítékban/csomagban 2 példányban (1 
eredeti és 1 másolat) kell benyújtani - megjelölve az eredeti és a másolati példányokat - az 
ajánlatkérı székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó 
határidıig. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. 
 
A borítékra a következıt kell ráírni:  
Pályázó neve, címe, valamint „Dévaványa Üzemcsarnok bérbeadása”. Tilos felbontani 
az ajánlattételi határidı lejártáig.  
 
Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani:  
A melléklet  Ajánlati adatlap /Felolvasó lap/ 
B melléklet  A pénzintézettıl származó nyilatkozat 
C melléklet  Éves beszámolók (2010, 2011, 2012) egyszerő hitelesített másolata  
D mellékelt  Köztartozás mentességre vonatkozó igazolások 
E melléklet Mőszaki alkalmasság igazolása (tevékenység bemutatása, foglalkoztatni 

kívánt szakemberek, vezetık illetve a foglalkozatni kívánt személyek 
száma) 

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

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

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

 
Mőszaki dokumentumok:  

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

 
ÚTMUTATÓ 

 
Dévaványa Város Önkormányzat által 

„Dévaványa Üzemcsarnok bérbeadása” 
tárgyában lefolytatott beszerzési eljáráshoz 
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Felhívjuk minden Ajánlattevı szíves figyelmét, hogy jelen pályázati dokumentációt 
alaposan és gondosan tanulmányozza át, és ajánlatát az abban leírtaknak megfelelıen és 
pontosan állítsa össze. Az Ajánlatkérı a részletes Útmutatóval és az ehhez csatolt 
mellékletekkel elı kívánja segíteni, hogy érvényes ajánlat kerüljön beadásra.  
 
A pályázati felhívást érintı határidık:  
 
A pályázati felhívás meghirdetésének napja:  2013. június 3.  
A helyszíni bejárás idıpontja:    2013. június 10. 9 óra 
Az ajánlatok benyújtásának ideje:    2013. június 20. 10 óra 
Az ajánlatok bontásának ideje:    2013. június 20. 10 óra 
Hiánypótlás benyújtásának ideje:    2013. június 24. 10 óra 
Eredményhirdetés tervezett idıpontja:   2013.június 28. 10 óra 
Szerzıdéskötés tervezett idıpontja:    2013. június 28. 10 óra 
A kiegészítı tájékoztatást kérı levelet a Dévaványa Város Önkormányzat (5510 Dévaványa 
Hısök tere 1.) Feke László Úr részére kell eljuttatni legkésıbb a fenti idıpontig.  
 

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

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

 
Az Ajánlattevınek az ajánlatát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, és 
azokon fel kell tüntetni, hogy az „Eredeti példány” vagy „Másolati példány”. Amennyiben 
bármilyen eltérés lenne közöttük, úgy az eredeti példány az irányadó .  

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

� Borítólap 
� Felolvasó lap eredeti aláírással 
� Tartalomjegyzék,  
� A pénzintézettıl származó nyilatkozat 
� Éves beszámolók (2010, 2011, 2012) egyszerő hitelesített másolata  
� Köztartozás mentességre vonatkozó igazolások 
� Mőszaki alkalmasság igazolása (tevékenység bemutatása, foglalkoztatni kívánt 

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

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Feke László mőszaki irodavezetı    
Határidı: 2013. június 3. 

 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, korábban beszéltek már arról, hogy a képviselı-testületi 
ülések közvetítését más módon oldják meg, de még eddig megfelelı alternatívát nem sikerült 
kidolgozni a szakembereknek. Több helyrıl kaptak alternatívákat, de azok igen magas 
költséget jelentettek volna. Jelenleg a képviselı-testületi ülések közvetítését a Kábel-Elektro 
Kft. végzi. A polgármester elmondja, hogy a Kábel-Elektro Kft-vel 2008. május 22-én 
megkötött szolgáltatási szerzıdés 2008. június 1-tıl – 2013. május 31-ig érvényes.  
A polgármester kéri a képviselı-testületet, hatalmazza fel arra vonatkozóan, hogy azonos 
feltételekkel, a szerzıdést 2013. december 31-ig meghosszabbíthassa. A 2014. évi 
költségvetés tervezésekor látni fogják, hogy ezeket a költségeket tudják-e viselni, vagy sem.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy a Kábel-Elektro Kft-vel a szolgáltatási szerzıdést 2013. december 
31-ig hosszabbítsák meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat: 
 239/2013.(V.30.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kábel- 
Elektro Kft-vel (5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2.), 2008. június 1-tıl – 2013. 
május 31-ig érvényben lévı szolgáltatási szerzıdést 2013. június 1-tıl – 2013. 
december 31-ig vonatkozó idıszakra változatlan feltételekkel meghosszabbítja. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a szolgáltatási szerzıdés aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı: 2013. június 1. 
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Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés 
megkezdése elıtt? 
A polgármester megadja a szót Kiss Károly képviselı részére.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – a Magyar 
Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetéhez tartozó Dévaványa Város Lakóterületi 
Alapszervezete nevében Szarka Istvánné azzal a kéréssel fordul a képviselı-testülethez, hogy 
a Dévaványai Strandfürdıbe 100 db strandbelépı vásárlásához nyújtsanak támogatást, 
amelyet a véradáson résztvevı donorok részére kívánnak átadni.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a képviselı-testület márciusi ülésén erre a célra 
20.000,- Ft összegő támogatást határozott meg, a támogatási megállapodás 2013. április 1l-ei 
dátummal aláírásra került. 
Javasolja, hogy a gazdálkodási iroda egyeztessen a strandfürdı szakmai koordinátorával és 
ezt követıen készüljön elıterjesztés, amely alapján meg tudják hozni döntésüket.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért azzal, hogy a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetéhez tartozó 
Dévaványa Város Lakóterületi Alapszervezete kérelmének ügyében készüljön elıterjesztést 
és azt követıen hozzanak döntést kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a javaslattal.  
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 
 
Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a képviselı-testületnek zárt ülést kell tartania, 
kitüntetési, önkormányzati hatósági ügy, valamint állásfoglalást igénylı személyi ügy 
tárgyalásakor.  
 
A polgármester megköszöni a meghívottként megjelenteknek, valamint a tévé képernyıje 
elıtt lévı lakosoknak, hogy a testült munkáját figyelemmel kisérték.  
 
A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 
szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  
 
A zárt ülés anyaga az I-1/13-4/2013. iktatószámú külön jegyzıkönyvben található 1-10 
oldallal bezárólag.  
 
Ugyanezen jegyzıkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1945 órakor bezárja.  
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 

 
 

 
Pap Tibor     Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı 

 


