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I-1/4-14/2013. ikt.sz. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 13-án 
megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

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

Kanó József   képviselı 
Dékány József  képviselı 

 
Távolmaradt:  Séllei Zsigmond  képviselı 
 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyzı 
       
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
Meghívottak: dr. Tímár Andrea a Gyomaendrıdi Járási Hivatal hivatalvezetı helyettese, 
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı, Szarka Andrea igazgatási irodavezetı, 
Erdei Sándor pénzügyi ügyintézı, Erdıs Csaba a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati 
Vagyonkezelı Bizottság tagja, Kissné Varga Teréz a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati 
Vagyonkezelı Bizottság tagja, Földi Zoltán az Oktatási- Közmővelıdési- Sport- és Ügyrendi 
Bizottság tagja. 
 
 
Pap Tibor polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket, külön köszönti dr. 
Tímár Andreát a Gyomaendrıdi Járási Hivatal hivatalvezetı helyettesét. 
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. 
 
A polgármester a napirend ismertetésére tér át. 
 

1. Az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos döntéshozatal az Állami 
Adósságkezelı Központ tájékoztatása alapján. 
Elıadó: Pap Tibor polgármester  
 

2. Kormányablak kialakítását érintı változás. 
Elıadó: Balogh Csilla jegyzı 
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3. A Ványai Ambrus Általános Iskola, Kádár Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola és 

Szivárvány Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pályázat véleményezése.  
Elıadó: Pap Tibor polgármester  

 
4. Bejelentések  

 
A polgármester napirendcserét javasol, mely szerint a második napirendi pontot tárgyalják 
elsıként, mivel a hivatalvezetı helyettes asszonynak 16 órától programja van.  
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselık nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  
A polgármester szavazásra kéri a képviselıket.  
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Határozat: 
246/2013.(VI.13.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. június 13-án tartandó 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Kormányablak kialakítását érintı változás. 
Elıadó: Balogh Csilla jegyzı 

 
2. Az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos döntéshozatal az Állami 

Adósságkezelı Központ tájékoztatása alapján. 
Elıadó: Pap Tibor polgármester  

 
3. A Ványai Ambrus Általános Iskola, Kádár Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola és 

Szivárvány Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pályázat véleményezése.  
Elıadó: Pap Tibor polgármester  

 
4. Bejelentések  

 
 
1. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér az elsı napirendi pont megtárgyalására, amely kormányablak 
kialakítását érintı változással kapcsolatos elıterjesztés megtárgyalása. 
Az ezzel kapcsolatos elıterjesztést Balogh Csilla jegyzı készítette, amelyben részletesen 
leírta, hogy miért került sor ennek az anyagnak az elkészítésére.  
A polgármester elmondja, hogy mellékletekkel ábrázolva van, hogy a Kormányablak 
kialakítása során milyen változások mennének végbe.  
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére, hogy röviden tájékoztassa a 
képviselıket a várható változásokról. 
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy a polgármester úr felvezette, hogy miért volt 
szükséges ezen elıterjesztés elkészítésére.   
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Elmondja, hogy a Járási Hivatalvezetı Asszony megkereste az Önkormányzatot, hogy a 
Kormányablak kialakításához kapcsolódóan az önkormányzat további helyiségeket bocsásson 
a járás rendelkezésére az Önkormányzati Hivatal épületében. A kért helyiségek a hivatal elsı 
bejárati ajtaja melletti irattári helyiség, a jelenlegi jegyzıi iroda és a titkársági iroda fele a 
csatolt alaprajz szerint. A járástól visszaadásra kerülne egy helyiség – a 11. számú iroda –, 
amelyben a gyámhivatal egyik dolgozója végzi a munkát. A további helyiség átadásokat a 
vizesblokk kialakításával indokolják, mivel kialakításra kerülne egy mozgáskorlátozottak 
részére is használható akadálymentes WC, illetve két különnemő illemhely is.  
A titkársági iroda gipszkarton fallal kerülne ketté választára. 
Az átalakítás folyamatos változásban van, ezért nem tudják megmondani, hogy mekkora 
költséget fog jelenteni az átalakítás. 
Az átadás érdekében módosítani kell majd azon megállapodást, amely a járási hivatal 
kirendeltségének kialakításához kapcsolódóan jött létre a felek között és amelyben Dévaványa 
Város Önkormányzata, mint tulajdonos a csatolt helyszínrajzon megjelölt helyiségeket az 
állam ingyenes használatába adta.  
Továbbá elmondja, még, hogy nem lehet elıre látni, hogy ez az átalakítás mekkora 
tehervállalást, illetve költséget jelent majd az önkormányzat számára. Az elıterjesztés 
készítésekor még felmerült az is, hogy az irattáros részére új nagymérető szekrények 
legyártása szükséges. Menetközben derült ki, hogy a jelenlegi beépített szekrények 
kiszerelhetıek és ezáltal a teljes mértékő pótlásuk nem szükséges. Próbálják az átalakítást úgy 
lebonyolítani, hogy az a lehetı legkisebb költséggel járjon. Árat és bekerülési költséget azért 
is nem tud még ezzel kapcsolatban mondani, mert még ezután lehet majd látni a felmerülı 
költségeket. Bízik abban, hogy ezek a kiadások nem lesznek jelentısek. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek a tájékoztatást.  
Elmondja a hivatalvezetı-helyettes asszonnyal beszélgettek, aki teljesen jogosnak tartja azt az 
igényt, hogy az önkormányzat jelezni fogja a Kormányhivatal felé azon költségeket, ami az 
átalakítás során fel fog merülni. Ilyen lehet a telefonközpont átszerelése, beépített szekrények 
átszerelése, melyeket árajánlatokkal alátámasztva jelezhetnek a Kormányhivatal felé. 
A polgármester megadja a szót dr. Tímár Andreának, a Gyomaendrıdi Járási Hivatal 
hivatalvezetı helyettesének. 
dr. Tímár Andrea a Gyomaendrıdi Járási Hivatal hivatalvezetı helyettese – köszönti a 
testületi ülésen megjelenteket. Örömmel vette, hogy találkozhatott a képviselı-testület 
tagjaival. A felmerülı kérdésekre igyekszik válaszolni.  
Elmondja, ha a képviselı-testület úgy dönt, hogy az elıterjesztésben leírt három helységet 
hajlandó átadni a Járási Hivatalnak, akkor el fog kezdıdni egy tárgyalás. A polgármester úrral 
már elızetesen egyeztetett egy idıpontot a tárgyalás vonatkozásában, bízva a pozitív 
döntésben. A tárgyaláson minden felmerülı dolgot meg tudnak majd beszélni.  
Az ütemezésbe a költségek és egyéb felmerülı témák is beletartoznak. Ha mégsem kerül sor a 
helyiségek átadására, akkor a Kormányablak tervei kerülnek módosításra. Úgy gondolja, hogy 
idıben vannak. Még nem lehet pontosan tudni, hogy mikor kerül sor a Kormányablak 
kialakítására, az elızetes információk szerint ez ıszre van betervezve. A gyomaendrıdi 
Kormányablak kialakításánál könnyebb a helyzetük, mivel rendelkezésükre áll egy nagyobb 
épület.  
Pozitív döntés esetén igyekeznek nyár végéig az átalakításokat elvégezni. Bíznak abban, hogy 
az ügyfelek minél nagyobb elégedettségére fognak dolgozni.   
Ennyit kívánt elmondani a jelenlévık számára, az esetlegesen felmerülı kérdésekre szívesen 
válaszol, a folyamatról tájékoztatni fogják a képviselı-testület tagjait. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Tímár Andreának a tájékoztatást.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselı részére. 
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – kérdése, hogy a Kormányablak kialakításához elegendı lesz a kért három 
helyiség? 
dr. Tímár Andrea a Gyomaendrıdi Járási Hivatal hivatalvezetı helyettese – a képviselı 
kérdésére elmondja, hogy egyenlıre elegendı lesz az általuk kért három helyiség, mivel ezzel 
már el tudják látni a feladatukat. Tisztában vannak azzal, hogy minden épületnek van egy 
befogadó képessége, amelyet már egy bizonyos határ után nem lehet feszegetni, ahhoz, hogy 
az ügyintézés zavartalanul mőködhessen. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy lakossági érdekrıl van szó, így javasolja a 3 helyiség átadását a 
Járási Hivatal részére. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, korábban szó volt arról, hogy Dévaványa csak úgy tudja 
támogatni a Gyomaendrıdi Járás kialakítását, ha a késıbbiekben kialakításra kerül 
Dévaványán a Kormányablak. Ehhez mindenképpen építı jelleggel kell hozzáállniuk. 
Idıközben létrejött egy közös önkormányzati hivatal és vannak olyan feladatok, amik 
átkerültek a járáshoz.      Az önkormányzatnál nem lehet létszámcsökkentés, mivel vannak 
olyan funkcionális feladatok, amik nem csak önkormányzati igazgatási feladatok, hanem a 
gazdálkodási és egész terület szakmai irányítása is. Úgy gondolja, hogy az nem igaz, hogy sok 
hellyel rendelkezik az önkormányzat, de tény, hogy meg fogják tudni oldani, amit a 
kormányhivatal fejlesztési elképzelése megkíván, még ha az önkormányzat rovására megy is. 
Lényeges dolog a Kormányablak kialakítása során, hogy az önkormányzat ne kerüljön 
lehetetlen helyzetbe, illetve ne kelljen nekik olyan költségeket vállalniuk, melyek ıket nem 
érintik az átalakítás során. Véleménye, hogy a kérést teljesíteni kell. Elmondja még, hogy 
módosítani szükséges az eddigi megállapodásokat, ami egyrészt az alap megállapodás, 
másrészt pedig a mőködtetés költségeinek megoszlására vonatkozó megállapodást illeti. 
dr. Tímár Andrea a Gyomaendrıdi Járási Hivatal hivatalvezetı helyettese – elmondja, hogy 
a számításaik alapján elegendı lesz számukra a kért 3 helyiség. A feladatok függvénye, hogy 
mekkora lesz a helyiség igényük. Elmondja, hogy az információk szerint egyre több jegyzıi 
hatáskörben ellátott feladat fog majd átkerülni a járáshoz. Egyenlıre azonban még nem lehet 
tudni ezek, hogyan fognak alakulni.  
Pap Tibor polgármester – a polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy 
ismertesse a bizottsági ülésen elhangzott javaslatot. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését. 
Megkérdezi van-e valakinek a határozati javaslatban foglaltaktól eltérı véleménye? 
Megállapítja, hogy vélemény nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a testület tagjait.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, amely a következı:  
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárulását adja az önkormányzati 
hivatal további 3 helyiségének átadásához a Békés Megyei Kormányhivatal részére és a 
Gyomaendrıdi Járási Hivatal részére a használatot biztosítja a melléklet helyszínrajz szerint.  
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a 11. számú - gyámhivatal által használt - irodát 
az Önkormányzati Hivatal használatra visszakapja.  
A Képviselı-testület egyetért és elfogadja az átadott vagyon használatára vonatkozó 
megállapodás szerinti módosítását.  
Megbízza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírásával.” kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
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Szavazást követıen megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
 

Határozat: 
247/2013.(VI.13.) Kt.hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárulását adja az 
önkormányzati hivatal további 3 helyiségének átadásához a Békés Megyei 
Kormányhivatal részére és a Gyomaendrıdi Járási Hivatal részére a használatot 
biztosítja a melléklet helyszínrajz szerint.  
  
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a 11. számú - gyámhivatal által  
használt - irodát az Önkormányzati Hivatal használatra visszakapja.  
 
 A Képviselı-testület egyetért és elfogadja az átadott vagyon használatára vonatkozó 
megállapodás szerinti módosítását.  
 
Megbízza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírásával.  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Balogh Csilla jegyzı 
Határidı:  folyamatos 
Melléklet:  helyszínrajz 

 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót dr. Tímár Andrea részére.  
dr. Tímár Andrea a Gyomaendrıdi Járási Hivatal hivatalvezetı helyettese – megköszöni a 
Képviselı-testületnek a pozitív hozzáállását és a pozitív döntését a Kormányablak kialakítását 
érintı változások tekintetében. 
Elmondja, hogy szerencsés helyzetben van a Gyomaendrıdi Járási Hivatal, mivel az összes 
hozzájuk tartozó településsel jól tudnak együttmőködni és mindenhol megvan az 
együttmőködési hajlandóság. A továbbiakban el fog indulni egy ütemezési tárgyalási 
folyamat.  
Megköszöni, hogy részt vehetett az ülésen és további jó munkavégzést kíván. 
 
dr. Tímár Andrea a Gyomaendrıdi Járási Hivatal hivatalvezetı helyettese távozik a 
képviselı-testületi ülésrıl. 
 
 
2. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely az 
önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatás.  
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy Erdei Sándor pénzügyi 
ügyintézı készített egy elıterjesztést, amely az önkormányzati adósságkonszolidáció, 
kötvénytartozásának EUR vagy HUF devizára történı átváltással kapcsolatos. Ezen 
elıterjesztést oka fogyottá vált. Elmondja, hogy a K&H Banktól érkezett egy e-mail, 
amelyben tájékoztatják az önkormányzatot arról, hogy az Állami Adósságkezelı Központtól 
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bankjukhoz megérkezett a Tartozásátvállalási Szerzıdés, amit a kötvény ügyleteket részleges 
átvállalására fognak kötni. Így a konszolidáció elıtti konverzió lehetısége már nem adott. 
Június 28-át követıen, az önkormányzatnál fennmaradó tıkerész konverziójára újra lehetıség 
nyílik a kötvény okiratának megfelelıen.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, mivel az elızı testületi ülésen nem hoztak döntést, így 
nincs lehetıségük most már a módosításra. Tehát marad a CHF és marad a rövidebb futamidı. 
Tárgyalásra lesz még lehetıség. Elmondták, hogy a jelenlegi formában is 2 %-os 
költségnövekedés lesz. Tudomásul kell venni, az Állami Adósságkezelı Központ döntése 
alapján az önkormányzatnak, nemcsak a K&H Bank fog részesedni az önkormányzat által 
megkapott 40 %-os keretbıl, hanem az OTP is. Tehát az átkonvertálásról nem kell döntést 
hoznia a testületnek. Dönteniük kell arról a döntéssorozatról, ami az elıterjesztésben szerepel, 
ami két határozati javaslat formájában be van mutatva.  
A polgármester felolvassa az elıterjesztésben szereplı elsı határozati javaslatot, amely a 
következı:  

1. „ A képviselı-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. 
évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történı átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselı-testület a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 286. § 
alapján hozzájárul, hogy a Magyar Állam részben átvállalja a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. §(1) bekezdése alapján 
Dévaványa Város Önkormányzatának a fenti jogszabályban meghatározott 
adósságállománya és járulékai összegét.  

3. A képviselı-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 
b) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse 

meg.  
4. A képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy az adósság 

rendezését követıen a lehetı legkorábban kezdeményezzék az önkormányzat által 
kibocsátott kötvények vonatkozásában vagy a kötvény-sorozatok törlését, vagy a 
kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó Információs Összeállítás illetve a kötvényrıl 
kiállított Okirat módosítását. 

5. A képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt a határozatban foglaltak 
szerint járjon el.” 

Elmondja még egyszer, ha ezen döntést meghozza a testület, abban az esetben marad a CHF 
és marad a rövidebb futamidı. Dönthet úgy is a testület plusz költségek felvállalásával, hogy 
átkonvertálnak. A bankkal lehet egyeztetni, törlesztı részletmódosítást kérni, hogy a 
törlesztéssel tudjanak bírni.  
Megjegyzi, hogy nagyon nehéz volt meghozni annak idején a 300 millió forint értékő 
kötvénykibocsátással kapcsolatos döntést a testületnek. A döntı érv a fejlesztés mellett szólt. 
A polgármester utólag sem bánja, hogy ezt a döntést meghozták. A kötvénybıl származó 
forrásból tudtak törleszteni, valamint fejleszteni is. Nem volt egyszerő a kérdés, amikor a 
CHF árfolyama változott, azért sem, mivel a kötvénybıl származó forrást felhasználták a 
fejlesztésekhez. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság az elsı határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
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Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését. 
Megkérdezi, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért az általa elızıekben ismertetett határozati javaslattal kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat:  
248/2013.(VI.13) Kt. hat. 
 

1. A képviselı-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi 
CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történı átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselı-testület a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 286. § 
alapján hozzájárul, hogy a Magyar Állam részben átvállalja a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. §(1) bekezdése alapján 
Dévaványa Város Önkormányzatának a fenti jogszabályban meghatározott 
adósságállománya és járulékai összegét.  

3. A képviselı-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 
intézkedéseket; 

b) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat 
kösse meg.  

4. A képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy az adósság 
rendezését követıen a lehetı legkorábban kezdeményezzék az önkormányzat által 
kibocsátott kötvények vonatkozásában vagy a kötvény-sorozatok törlését, vagy a 
kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó Információs Összeállítás illetve a kötvényrıl 
kiállított Okirat módosítását. 

5. A képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt a határozatban foglaltak 
szerint járjon el.  

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Balogh Csilla jegyzı 
Határidı:  2013. június 28. 
 
 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Erdei Sándor pénzügyi ügyintézı részére. 
Erdei Sándor pénzügyi ügyintézı – elmondja, hogy a bank kérésének megfelelıen készültek 
a határozati javaslatok, amelynek elfogadása szükséges a testület részérıl. A jegyzıkönyvi 
kivonatokat a bank felé továbbítani kell. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság az elıterjesztésben szereplı második határozati 
javaslatban foglaltakkal is egyetért, azt elfogadásra javasolja a testület felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének a javaslat ismertetését. 
A polgármester megadja a szót Erdei Sándor pénzügyi ügyintézı részére. 
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Erdei Sándor pénzügyi ügyintézı – elmondja, hogy a határozati javaslatokat a K&H Bank 
kérésének megfelelın terjesztették a testület elé.  
A határozatban rögzíteni kell, hogy milyen összegben, milyen deviza nemben lesz a 
konszolidálás megvalósítva. A testült által elfogadott határozatokat a K&H Bank felé 
továbbítaniuk kell.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy az ÁKK közölte, hogy mekkora összeget kap a 
K&H Bank és mekkora összeget kap az OTP. Elmondja, hogy a K&H Bank többet szeretett 
volna kapni. Elmondja, hogy a komposztáló-telep megvalósításához és a bérlakásokhoz 
felvett hitel vissza nem törlesztett részének 40 %-át meg kellett, hogy kapja az OTP. Tehát 
csökkent az az összeg, amit a képviselık eddig láttak, amelyet a K&H Bank részére fizetnek.  
Eddig 179,6 millió forintot láttak, amely most 156,3 millió forint, a kettı különbözetét kapja 
meg az OTP. 
Elmondja, hogy az OTP részére nem kell testületi döntés, számukra a kétoldalú megállapodás 
elegendı, amelyet az adósságkezelı központtal kötöttek.  
Elmondja, hogy ezek tényadatok, arra vannak alapozva, amit a K&H Bank kiküldött és az 
egyezik az ÁKK adatival.   
Megkérdezi, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait.  
Aki egyetért az elıterjesztésben szereplı második határozati javaslatban foglaltakkal, amely a 
következı: 

1. „Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §. rendelkezése, 
valamint az ÁKK által kiadott Útmutató alapján az alábbi határozatot hozza: 

2. Az Önkormányzat és Magyar Állam között megkötött megállapodás alapján, amely az 
állam által átvállalásra kerülı adósságállomány összegét rögzíti, önkormányzatunk 
648.740,48 CHF/EUR adósságát átvállalja az ÁKK / költségvetési támogatással 
kifizeti a MÁK. 

3. Az átvállalandó/támogatandó adósságból 648.740,48 CHF/EUR összeg pénzügyi 
teljesítése ÁKK átvállalással / MÁK támogatás nyújtásával történik 2013.06.28-i 
értéknappal, és az önkormányzat, mint Kibocsátó K&H Bank Zrt. felé fennálló 
kötvénytartozását csökkenti.  

4. A kötvényállomány csökkentése visszaváltás/ formájában történik, ezért a képviselı-
testület 2013. június 28-i dátummal elrendeli az alábbi kötvény visszaváltását: 

Kötvény: DÉVAVÁNYA I.   
Kibocsátás dátuma: 2007. december 11. 
Kötvénytulajdonos megnevezése: K&H Bank Zrt. 
Visszaváltásra kerülı kötvények darabszáma: 760.540,00 db 
Visszaváltás összege: 156.385.380 HUF, (648.740,48 CHF) 
Visszaváltás devizaneme: CHF 

5. A képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a határozatban 
foglaltak szerint járjon el.” kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 
Határozat:  
249/2013.(VI.13) Kt. hat. 
 
az adósságkonszolidációval érintett önkormányzati kötvény [egy részének] lejárat elıtti 
visszaváltásáról 
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1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §. rendelkezése, 
valamint az ÁKK által kiadott Útmutató alapján az alábbi határozatot hozza: 

2. Az Önkormányzat és Magyar Állam között megkötött megállapodás alapján, amely az 
állam által átvállalásra kerülı adósságállomány összegét rögzíti, önkormányzatunk 
648.740,48 CHF/EUR adósságát átvállalja az ÁKK / költségvetési támogatással 
kifizeti a MÁK. 

3. Az átvállalandó/támogatandó adósságból 648.740,48 CHF/EUR összeg pénzügyi 
teljesítése ÁKK átvállalással / MÁK támogatás nyújtásával történik 2013.06.28-i 
értéknappal, és az önkormányzat, mint Kibocsátó K&H Bank Zrt. felé fennálló 
kötvénytartozását csökkenti.  

4. A kötvényállomány csökkentése visszaváltás/ formájában történik, ezért a képviselı-
testület 2013. június 28-i dátummal elrendeli az alábbi kötvény visszaváltását: 
Kötvény: DÉVAVÁNYA I.   
Kibocsátás dátuma: 2007. december 11. 
Kötvénytulajdonos megnevezése: K&H Bank Zrt. 
Visszaváltásra kerülı kötvények darabszáma: 760.540,00 db 
Visszaváltás összege: 156.385.380 HUF, (648.740,48 CHF) 
Visszaváltás devizaneme: CHF 

5. A képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a határozatban 
foglaltak szerint járjon el. 

 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Balogh Csilla jegyzı 
Határidı:  2013. június 28. 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy meg kell gondolni a kiadásokat, mivel nem 
szeretne, ha úgy járna Dévaványa Önkormányzata is, mint Ecsegfalva Önkormányzata, hogy 
már hitelbıl mőködik, de azt is vissza kell fizetnie szeptemberig.  
A polgármester a második napirendi pont tárgyalását lezárja.  
 
A polgármester elmondja, hogy a „kötvényforrás lehívása fejlesztési célokra utolsó ütem” 
tárgyú bejelentés kapcsolódik az elızıekhez, így annak megtárgyalására tér rá.  
A polgármester megadja a szót Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı részére.  
Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı – elmondja, hogy amikor elindult az 
5000 fı lakosságszám feletti települések adósságának részben történı átvállalása az 
adatszolgáltatás egyik mellékletében arról nyilatkozott a Képviselı-testület, hogy „A 
képviselı-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb 
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak 
fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, vagy 
egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással 
érintett mértéke szerinti arányos összegéig - az átvállalás napján az állam által megjelölt 
számlára átutalja.” 
Ez az összeg 84.488,- Ft, ami a K&H Bank Zrt-nél egy elkülönített betéttechnikai számlán 
volt 2012. december 31-én és jelenleg is. A nyilatkozatban az áll, hogy átvállalással érintett 
mérték szerinti arányos összegéig az állam által megjelölt számlára visszautalják.  
A napokban a folyamatban lévı tárgyalások során a K&H Bank Zrt. fıosztályvezetıje 
levélben leírta, hogy az összeg felhasználható, hasonlóan, ahogyan a kötvényforrás többi 
része már lehívásra került, a kötvényokirat alapján. 
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A kötvényokirat egyéb speciális feltételei egyértelmően rögzítik a kötvény kiengedésének 
szigorú feltételeit, ami a Képviselı-testület döntése alapján került az okiratba 
megfogalmazásra. 
A befejezés elıtt lévı fejlesztési célok egyike a DAOP-3.1.2/A-11-2011-0005 azonosító 
számú „Kerékpárral a környezetvédelemért-kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
Dévaványán” címmel, ami megvalósult a záró elszámolás feldolgozás alatt áll.  
Ehhez a fejlesztési célhoz javasolják a kötvényforrás még megmaradt 84.488,- Ft 
igénybevételét.  
A beruházás megvalósítása és pénzügyi elszámolása 2013. évben fejezıdött be.  Az 
elıterjesztés készítése idején minden számla kifizetésre került. 
Tehát a banknál azt javasolták, hogy ezen összeget hívják le, a fejlesztésrıl küldjenek be egy 
számlát.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat. 
A polgármester elmondja, az biztos, ha az összeget lehívják, akkor azt be kell fizetniük egy 
másik számláról.  
A polgármester felolvassa a K&H Bank ehhez kapcsolódó levelét, amely a jegyzıkönyvhöz 
van csatolva.  
A polgármester elmondja, a banknak az a célja, hogy az önkormányzat hívja le az összeget és 
annak 40 %-át fizesse be az állami adósságkezelı központ részére, ami szerepel a kétoldalú 
megállapodásban is.  
A polgármester megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja a testület felé, hogy értsenek egyet a Dévaványa I. 
kötvényforrásból 84.488,- Ft saját forrás rész igénybevételével. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselıket. 
Aki egyetért a Dévaványa I. kötvényforrásból 84.488,- Ft saját forrás rész igénybevételével 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 
 

Határozat:  
250/2013.(VI.13) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az ÚJ 
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Regionális Operatív Program „Kerékpárral a 
környezetvédelemért-kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” kerékpárút 
építése megvalósításához - a DAOP-3.1.2/A-11-2011-0005 azonosító szám - a 
Dévaványa I. kötvényforrásból 84.488,- Ft saját forrás rész igénybevételével egyet 
ért.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással 
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Zrt.-vel   
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  
Határidı:  azonnal 
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3. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a Ványai 
Ambrus Általános Iskola, Kádár Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola és Szivárvány Pedagógiai 
Szakszolgálat igazgatói pályázatának véleményezése.  
A polgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatban Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
készítette el az elıterjesztést.  
Megadja a szót Szarka Andrea igazgatási irodavezetı részére, hogy röviden foglalja össze a 
leírtakat. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. 
évi CXC. törvény 68. § (1) bekezdése szerint az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény vezetıjét - nevelési-oktatási intézmény esetében a 
nevelıtestület, a fenntartó, az intézmény székhelye szerint illetékes vagy az intézményt 
mőködtetı települési önkormányzat véleményének kikérésével, az oktatásért felelıs miniszter 
bízza meg öt évre. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrıdi Tankerülete az Nkt. 83. § (3)-(4) 
bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megküldte a Ványai Ambrus Általános Iskola, Kádár 
Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola és Szivárvány Pedagógiai Szakszolgálat vezetésére 
meghirdetett pályázati felhívásra érkezett ajánlatot. 
A pályázati anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
Az Nkt. 83. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a vélemény kialakításához minden olyan 
információt hozzáférhetıvé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezık részére, amely a 
fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre áll. A vélemény kialakításához - az 
információk hozzáférhetıvé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell 
biztosítani az érdekeltek részére. Az irodavezetı elmondja még, hogy a felhívásra egy 
pályázat érkezett, amelyet Baloghné Berényi Erzsébet nyújtott be, aki jelenleg az ÁMK 
igazgatója. 
Röviden ennyiben kívánta összefoglalni a leírtakat.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea igazgatási irodavezetınek a 
tájékoztatást.  
Elmondja, hogy Baloghné Berényi Erzsébet megbízatása lejárt, elıtte a minısítése 
megtörtént, amely során a szempontok mindegyikének megfelelt. A Közigazgatási 
szakvizsgát a legutóbbi minısítés óta sikeresen megszerezte. 
A polgármester véleménye nincs annak akadálya, hogy pozitív véleményt nyilvánítsanak.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a Baloghné Berényi Erzsébet által benyújtott pályázat, egy olyan 
példaértékő pályázat, amellyel megbízhatóan és hatékonyan mőködhet tovább az intézmény. 
A bizottság az intézményvezetıi beosztás ellátására Baloghné Berényi Erzsébet pályázatát 
támogatja.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi kíván-e ezzel a témával kapcsolatban valaki hozzászólni?  
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a testület tagjait.  
Aki támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló Ványai Ambrus 
Általános Iskola, Kádár Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola és Szivárvány Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményvezetıi beosztásának ellátására Baloghné Berényi Erzsébet 
pályázatát kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  
Szavazást követıen megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
251/2013.(VI.13.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési 
jogkörében eljárva, támogatja az általa mőködtetett, Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ fenntartásában álló Ványai Ambrus Általános Iskola, Kádár Ferenc 
Alapfokú Mővészeti Iskola és Szivárvány Pedagógiai Szakszolgálat 
intézményvezetıi beosztásának ellátására Baloghné Berényi Erzsébet pályázatát.  
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Gyomaendrıdi Tankerület Igazgatóját a testület 
döntésérıl értesítse. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
Határidı:  azonnal 

 

(A benyújtott pályázat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4. Napirendi pont 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a 
bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy az elsı bejelentést Balogh Csilla jegyzı terjesztette a testület elé, amely a 
lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításával 
kapcsolatos 
A polgármester megadja a szót Balogh Csilla jegyzı részére. 
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy azért került a Képviselı-testület elé ez a rendelet 
módosítás, mivel felmerült az a javaslat, hogy azon bérlık, akik üres szolgálati lakást 
átmeneti jelleggel bérelnek és nem közalkalmazottak, köztisztviselık, vagy BM dolgozók a 
költségelven bérbe adott lakások lakbérével azonos bérleti díjat fizessenek. Ennek 
megfelelıen kerülne módosításra a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2011.(IV.1.) 
önkormányzati rendelet 4. §-a. 
További módosítása lenne a rendeletnek, hogy a bérbeadó önkormányzat a rendeltetésszerő 
lakáshasználatot, valamint a szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítését a jelenlegi évi 2 
alkalom helyett, évente 1 alkalommal ellenırizze.  
Elıterjesztésében leírta, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (lakástörvény) 12. § (4) 
bekezdése évente legalább egyszeri ellenırzést ír elı. Az ellenırzést végzık eddigi 
tapasztalataik alapján úgy gondolják elegendı az évi egyszeri ellenırzés, hiszen semmi nem 
zárja ki, hogy bármiféle probléma felmerülése esetén egy-egy lakásnál ennél több ellenırzésre 
kerüljön sor.  
Módosításra kerülne az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete a tekintetben, hogy az 
Eke u. 13. szám alatti lakásnál a bérlı komfortfokozat növelı beruházást hajtott végre, így a 
komfort nélküli lakás komfortfokozata komfortossá vált.  
A Jéggyár u. 45. szám alatti 1-es, 3-as, 4-es lakást a szociális bérlakások körébe javasolják 
átminısíteni a lakások mőszaki állapota figyelembevételével.  
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A rendelet 2. számú mellékletében szereplı szociális bérlakások körébıl törlésre kerülne a 
Jókai u. 26. szám alatti lakás, mivel életveszélyes mőszaki állapota miatt a hivatal mőszaki 
irodája kezdeményezi a bontási engedély beszerzését az épületre vonatkozóan.  
Röviden ennyit kívánt elmondani.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az elmondottakat.  
Megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását javasolja a testült felé.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottsági javaslat ismertetését.  
Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban?  
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a testület tagjait.  
Aki egyetért a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításával, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja   
 

Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

 
10/2013.(VI.14.) önkormányzati rendeletét 

a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2011.(IV.1.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a következı bejelentés a IV. számú felnıtt 
háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos.  
Megkéri Szarka Andrea igazgatási irodavezetıt, hogy szóbeli tájékoztatást adjon a testületi 
ülésen résztvevık számára. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a május havi Képviselı-testületi 
üléseken döntöttek a IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatosan. Ilyen 
döntés volt többek között, hogy Dr. Puskás György háziorvossal és Dr. Puskás Györgynével a 
bérleti szerzıdést köt a tulajdonukat képezı 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 1. szám alatti 
háziorvosi rendelı és tárgyi eszközeinek használatára a Bérleti szerzıdésben szereplı 
adattartalommal. A Bérleti szerzıdés 2013. május 22-én aláírásra került. 2013. június 7-én 
Doktor Úr kijelentette, hogy mégsem kívánja bérbe adni rendelıjét, nyugdíjas éveit meghitt 
nyugalomban szeretné tölteni. 
Továbbá volt egy olyan döntés is, hogy Doktor Úr kérelmére 700.000,- Ft összegő 
visszatérítendı pénzügyi támogatást biztosít a 2013. június havi IV. számú felnıtt háziorvosi 
körzet helyettesítési díjának és a körzeti ápolónı bér- és járulékainak kifizetéshez. Ez utóbbi 
döntésrıl értesülve Dr. Puskás György nem kívánt élni a támogatási szerzıdés nyújtotta 
lehetıséggel. 
Így a Széchenyi u. 9. szám alatti (volt Dr. Patka Lenke háziorvos rendelıje) helyiség újbóli 
rendelıvé történı kialakításának lehetıségét mérlegelve, terjeszti a Képviselı-testület elé Dr. 
Puskás György ajánlatát, mely a rendelı felszereléséhez szükséges bútorok, illetve eszközök 
eladását tartalmazza 1.000.000,-Ft-os eladási árral.  
Elmondja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekrıl szóló 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet szabályozza a felnıtt 
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háziorvosi ellátás személyi és tárgyi (rendelı helyiség és eszközei általános felszerelése) 
minimum feltételeit. A Doktor Úrtól megkapott listát áttanulmányozva elmondható, hogy 
többségében tartalmazza a minimum feltételeket, csak egy magasságmérıt szükséges pótolni 
kb. 20.000,- Ft értékben, valamint természetesen az egyszer használatos eszközöket szükséges 
beszerezni, amennyiben a Képviselı-testület a felajánlott tárgyi eszközök megvásárlása 
mellett dönt. Továbbá megkapnák a Doktor Úr számítógépét minden felszerelésével együtt, 
valamint a programot, amit használt azt az önkormányzat már átvette, tehát licence jogot már 
nem kell vásárolniuk, csak a nyomkövetı rendszert. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat. 
A polgármester elmondja, hogy a licenc jogáról már lemondott a Doktor Úr, tehát hozzájárult, 
hogy az önkormányzat átvegye. A felszerelés átadásával kapcsolatban nem lehet tudni elıre, 
hogy a Doktor Úr a bérleti szerzıdéshez hasonlóan nem lép vissza ez esetben is.  Elmondja, 
hogy a rendelıre csak úgy kapnak engedélyt, ha az alapvetı felszereléssel rendelkeznek. A 
pályázati felhívás közzé van téve a honlapon, viszont pozitív visszajelzés még egy orvostól 
sem érkezett. A környéken több településen van betöltetlen orvosi állás. 
Elmondja, hogy a mai napon voltak Szarka Andrea igazgatási irodavezetıvel Gyomaendrıdön 
ahol megnéztek egy felszerelt orvosi rendelıt, ahol a berendezések egy része eladó. A gond 
az, hogy a felszerelések két rendelıt láttak el, melybıl az egyik rendelı a továbbiakban is 
mőködni fog, tehát nem minden felszerelés kerül eladásra. A házaspár 600.000,- Ft-ért átadná 
az eszközeit, viszont vásárolni kellene hozzá még dolgokat. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a lista átnézése után látszik, hogy 
több nagyobb tétel is hiányzik, amelyeknek a beszerzésével többe kerülne a rendelı 
felszerelése, mint a Dr. Puskás György által felajánlott 1.000.000,- Ft-os vételár. 
Erdıs Csaba Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság tagja – az 
elhangzottak alapján megállapítható, hogy van egy „A” és egy „B” verzió. Abban az esetben, 
ha Dr. Puskás György még sem köti meg a szerzıdést az eszközök eladására vonatkozóan, 
akkor is lesz még egy másik lehetıségük, hogy a szükséges eszközöket beszerezzék 
Gyomaendrıdrıl. 
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – kérdése, mi lesz, ha a 
Doktor Úr ez esetben is visszalép a szerzıdés aláírása után és mégsem adja el a felszerelését? 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – a képviselı felvetésére elmondja, hogy Dr. Puskás 
György felé a kifizetés csak abban az esetben fog megtörténni, ha a rendelıjébıl átkerültek a 
felszerelések és a rendelı mőködıképes állapotban van. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy 
ismertesse a bizottsági javaslatot.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, a bizottság javasolja a testület felé, hogy Dr. Puskás György egyéni 
vállalkozó háziorvos által felajánlott, a IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetéséhez 
szükséges eszközöket 1.000.000,- Ft-os összegért vásárolják meg. 
Pap Tibor polgármester – megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 
témával kapcsolatban?  
Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy Dr. Puskás György egyéni vállalkozó háziorvos által felajánlott, a 
IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetéséhez szükséges eszközöket 1.000.000,- Ft-os 
összegért vásárolják meg, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
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Határozat: 
252/2013.(VI.13.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Puskás 
György egyéni vállalkozó háziorvos által felajánlott, a IV. számú felnıtt háziorvosi 
körzet mőködtetéséhez szükséges eszközöket 1.000.000,- Ft-os összegért 
megvásárolja, amelyet a Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének általános tartalék elıirányzat terhére biztosít. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az Adásvételi szerzıdés 
aláírására. 
        
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentés megtárgyalására, amely a Dévaványai 
Általános Mővelıdési Központ magasabb vezetıi megbízására vonatkozik.  
Elmondja, hogy Szarka Andrea igazgatási irodavezetı elkészítette az elıterjesztést, amely két 
részbıl áll. Az egyik rész a megbízással kapcsolatos, a másik rész pedig a vezetıi pályázat 
kiírására vonatkozik. 
A polgármester megadja a szót az igazgatási irodavezetı részére. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az Általános Mővelıdési Központ 
vezetıjének Baloghné Berényi Erzsébetnek a megbízása 2013. július 31-éig tart. A vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelıen a Képviselı-testület az Általános Mővelıdési Központ 
intézményvezetıi állásának betöltésére pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra pályázat nem 
érkezett. 
Az irodavezetı elmondja, van egy olyan lehetıség, miszerint a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatban megjelölt helyettest meg lehet bízni egy évre.  
Mivel nagyon rövid az idı, így nincs lehetıség arra, hogy még egy pályázati felhívást 
kiírjanak.  
Javasolja, hogy Diósné Ambrus Erzsébetet bízzák meg 2013. augusztus 1-tıl, 2014. július 31-
ig terjedı idıtartamra a Dévaványai Általános Mővelıdési Központ intézményvezetıi 
tisztségének az ellátásával, valamint a fizetését a határozati javaslatban leírtak alapján 
állapítsák meg.  
Továbbá megkéri a Képviselı-testületet, hogy az új pályázati felhívást is fogadják el, hiszen 
olyan sok idı nincs és 2014. augusztus 1-re egy eredményes pályázatot kellene lefolytatniuk. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni az irodavezetınek az elmondottakat.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – véleménye szerint Diósné Ambrus Erzsébetet fel lehetne kéri a vezetıi beosztásra. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy megtörtént a megkeresés, azonban pályázatot nem 
nyújtott be Diósné Ambrus Erzsébet. Elmondja még, hogy az SZMSZ-ben foglaltaknak 
megfelelıen a megbízást vállalnia kell.  
A polgármester elmondja, abban az esetben, ha nem vállalja a vezetıi megbízást, akkor a 
jelenlegi posztjáról is le kell mondania. 
A polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére.  
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság javasolja, hogy a testület Diósné Ambrus Erzsébetet 
2013. augusztus 1-tıl, 2014. július 31-ig terjedı idıtartamra a Dévaványai Általános 
Mővelıdési Központ intézményvezetıi tisztségének az ellátásával bízza meg. 
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Pap Tibor polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat.  
Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban?  
Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy Diósné Ambrus Erzsébetet 2013. augusztus 1-tıl, 2014. július 31-ig 
terjedı idıtartamra a Dévaványai Általános Mővelıdési Központ intézményvezetıi 
tisztségének az ellátásával bízzák meg, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 
253/2013.(VI.13.) Kt. hat. 
  
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) 
Kormány rendelet 5. § (16) bekezdése alapján megbízza Diósné Ambrus Erzsébetet 2013. 
augusztus 1-tıl, 2014. július 31-ig terjedı idıtartamra a Dévaványai Általános Mővelıdési 
Központ intézményvezetıi tisztségének az ellátásával.  
 
Fizetését az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetmény:  193.040,- Ft 
- magasabb vezetıi pótlék (300 %): 60.000,- Ft 

Mindösszesen:  253.040,- Ft  
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  
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, hogy a bizottság javasolja, a testület fogadja el a Dévaványai Általános 
Mővelıdési Központ intézményvezetıi - magasabb vezetıi - állásának betöltésére vonatkozó 
pályázati kiírást.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni dr. Ágoston Sándornak a bizottsági javaslat 
ismertetését.  
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjai. 
Aki elfogadja a Dévaványai Általános Mővelıdési Központ intézményvezetıi  
- magasabb vezetıi - állásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírást, kéri az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 
Határozat: 
254/2013.(VI.13.) Kt. hat. 
  
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete által fenntartott Dévaványai Általános 
Mővelıdési Központ intézményvezetıi - magasabb vezetıi - állásának betöltésére pályázatot 
ír ki. 
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Pályázati felhívás 
a Dévaványai Általános Mővelıdési Központ intézményvezetıi (magasabb vezetı) 

állására 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony                 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidı  
A vezetıi megbízás idıtartama: 
A megbízatás határozott idejő, 5 évre szól. 
A vezetıi megbízás kezdı napja és megszőnésének idıpontja: 
Állás betölthetı: 2014. augusztus 1. napjától kezdıdıen 2019. július 31. napjáig 
A munkavégzés helye: Dévaványai Általános Mővelıdési Központ (intézményegységei: 
óvoda, könyvtár, mővelıdési ház és helytörténeti győjtemény) 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 
2. sz. 
A beosztás: igazgató 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, az intézmény 
törvényes mőködésének biztosítása, szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés 
betartása, a beosztottak tekintetében munkáltatói jogok gyakorlása.  
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
A megbízás feltételei:  

• magyar állampolgárság, 
• büntetlen elıélet, 
• cselekvıképesség, 
• Felsıfokú képesítés, 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) és (6) bekezdése, vagy a 

150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése, vagy a 150/1992. (XI.20.) 
Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdése, vagy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/E. § 
(2) bekezdése szerinti feltételek megléte. 

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

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

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

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

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

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

A vezetıi megbízáshoz elıírt feltételeket kiegészítı feltételeket: legalább 5 éves vezetıi 
gyakorlat. 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: 
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthetı be.  
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A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán 
történı közzétételtıl számított 30 nap.  
A pályázat benyújtásának formája és helye:  
A pályázatokat ajánlott levélpostai küldeményként, vagy személyesen lezárt borítékban Pap 
Tibor polgármesternek címezve, egy eredeti példányban, Dévaványai Közös Önkormányzati 
Hivatal (5510 Dévaványa, Hısök tere 1.) címére „ÁMK igazgatói pályázat” megjelöléssel és 
a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számmal ellátva ____/2013. kell benyújtani. 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
nyújt a 66/483-255 telefonszámon. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
Oktatási és Kulturális Közlöny 
Dévaványai Hírlap 
www.devavanya.hu 
Pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidı lejártát követı képviselı-
testületi ülés. 
 
A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételérıl. 
 
Felelıs:  Balogh Csilla jegyzı 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
Határidı:  értelem szerint 
 
 
Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentésre, amely a 2013. évi szociális nyári 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos. 
A polgármester megadja a szót, az elıterjesztést készítı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı 
részére, hogy foglalja össze röviden a leírtakat. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a 2013. május 7-én megtartott 
rendkívüli ülésen a 192/2013.(V.7.) Kt. határozatával döntött, hogy pályázatot nyújt be 
3.065.040,- Ft összegő támogatásra, 2013. június 17. – 2013. augusztus 30-áig terjedı 
idıszakra 129 gyermek szociális nyári gyermekétkeztetése céljából. 
Az Emberi Erıforrások Minisztériumának Minisztere 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 7. § (1) bekezdése alapján a 
települési önkormányzatok számára megállapította a támogatás összegét. 
A döntés értelmében Dévaványa településen a támogatásból szociális nyári étkeztetésben 
részesülı gyermekek száma 116, a támogatás összege 2.756.160,- Ft. 
Az elmondottak alapján amennyiben a Képviselı-testület továbbra is a 129 gyermek 
étkeztetése mellett dönt, akkor szükséges saját forrással történı kiegészítés 308.880,- Ft 
összegben, vagy a támogatás figyelembevételével a 116 gyermek étkeztetése mellett dönt, 
abban az esetben saját forrást nem igényel 2013. június 17. – 2013. augusztus 30-áig terjedı 
idıszakra a nyári szociális gyermekétkeztetés. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Szarka Andrea irodavezetınek az elmondottakat. 
Elmondja, hogy összesen a nyári étkeztetésre 305 igény érkezett be. A polgármester úgy 
gondolja, hogy nem kellene saját forrást hozzátenni az elnyert támogatáshoz. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy hiába adna az önkormányzat saját 
forrásként még 308.880,- Ft-ot, akkor sem tudnák az összes igényt kielégíteni. Továbbá 
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elmondja még, hogy sok esetben, akik a támogatásban részesülnek, azok sem veszik igénybe 
azt, vagyis nem mennek érte az ebédért. Ezért folyamatos kapcsolatban van az a napközi 
konyhával, ilyen esetekben jelzést kap és más személyt tesz be a programba. 
Elmondja, hogy elsıdlegesen a tartós beteg gyermekeket választottak be a programba, majd a 
fennmaradó helyek betöltése esetében megnézték az egy fıre esı jövedelmet, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, valamint próbáltak arra is figyelemmel 
lenni, hogy minél több családba kerüljön étel. 
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – kérdése, van-e 
lehetıség arra vonatkozóan, hogy programban résztvevık listáját a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság megnézze? 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – a bizottsági elnök felvetésére elmondja, hogy 
lehetıséget biztosít a bizottsági tagok számára, hogy a listát megtekintsék.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a késıbbiekben a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság is tud segíteni abban, hogy kik vegyenek részt a programban. 
dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közmővelıdési-, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
képviselı – véleménye szerint jegyrendszer bevezetése lenne a legjobb megoldás. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy az étkeztetést jegyrendszerrel oldják 
meg. Azért is volt szükség ennek a bevezetésére, mert volt olyan eset, hogy egy családból 
többen is igénybe vették az étkeztetést jogosulatlanul. 
Névre szólóan, aláírva, lebélyegezve adják ki a jegyet, hogy ne lehessen sokszorosítani a 
késıbbiekben. 
Elmondja, hogy történt olyan eset is, amikor bejött a gyermek és szólt, hogy elhagyta a jegyét, 
kiállított számára egy másikat, azonnal szólt az étkeztetést biztosítónak, hogy figyeljék, 
nehogy többször álljon sorba az ételért. Késıbb kiderült, hogy mégsem hagyta el a jegyét, 
mert aznap két alkalommal vette át az ételt.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselı részére.  
Földi Imre képviselı – említést tesz arról, hogy vannak olyan családok, akik a jövedelmi 
viszonyuknál fogva nem jogosultak semmilyen ellátásra. Ha viszont azt nézik, hogy vannak 
olyanok, akik nem dolgoznak és mégis jogosultak mindenféle szociális ellátásra, akkor meg 
lehet állapítani, hogy szinte többet keres így az ellátásokkal, mint más rendesen dolgozó 
személy. 
Szarka Andrea igazgatási irodavezetı – elmondja, hogy a képviselı meglátása jó, mivel 
valóban van egy olyan személy, aki munkavégzésbıl származó jövedelemmel nem 
rendelkezik, hanem az önkormányzattól kapott szociális ellátásokból tartja fenn magát és éves 
szinten 446.000,- Ft-ot visz el az önkormányzattól.  
Nyuzó Marietta képviselı – felháborítónak találja, hogy azok a családok, akik 
középkategóriás jövedelemmel rendelkeznek, semmiféle ellátásra nem jogosultak, mivel 
jövedelmük túllépi a megadott határt. Tudna arra is példát mondani, hogy az ételt a kutyákkal 
etetik meg.  
Földi Imre képviselı – elmondja még, hogy a napos csibék kiosztása június 14-én fejezıdik 
be és azt követıen lesznek majd az ellenırzések. 
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a következı évben figyelembe kellene venni azt, ha az idei évben 
az ellenırzés során, azt tapasztalták, hogy a szerzıdésben foglaltakat az igénylı nem 
teljesítette, akkor a következı évben ne biztosítsanak számára csibéket.  
Nyuzó Marietta képviselı – szól a szociális kártya bevezetésének tervezetérıl, amelyet 
nagyon jó ötletnek tart.  
Pap Tibor polgármester – javasolja, hogy a témát zárják le és hozzanak döntést a szociális 
nyári gyermekétkeztetésrıl. 
A polgármester megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – elmondja, hogy a bizottság ülésén megtárgyalta az elıterjesztést.  
Javaslatuk, hogy az elıterjesztésben szereplı „A” határozati javaslatot fogadja el a testület, 
mely szerint az elnyert támogatáshoz saját forrást ne biztosítson a testület. 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Dékány József bizottsági elnöknek a javaslat 
ismertetését. 
Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? 
Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a testület tagjait.  
Aki egyetért a határozati javaslattal, amely a következı: 
„Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 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 7. § (1) bekezdése alapján megállapított 2.756.160,- Ft összegő támogatás 
igénybevételével, 2013. június 17. – 2013. augusztus 30-áig terjedı idıszakra 116 gyermek 
szociális nyári gyermekétkeztetését látja el. 
Továbbá javasolja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság nyújtson segítséget a 
étkeztetési programban résztvevı gyermekek kiválasztásában.  
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerint járjon el.” kéri 
az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
255/2013.(VI.13.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 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 7. § (1) bekezdése alapján megállapított 
2.756.160,- Ft összegő támogatás igénybevételével, 2013. június 17. – 2013. 
augusztus 30-áig terjedı idıszakra 116 gyermek szociális nyári gyermekétkeztetését 
látja el. 
 
Továbbá javasolja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság nyújtson segítséget 
az étkeztetési programban résztvevı gyermekek kiválasztásában.  
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerint 
járjon el. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetı  
Határidı:  2013. június 17. 
 
 

Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Dévaványai Sportegyesület Birkózó 
Szakosztályának képviseletében Kovács Zsolt kérelmet nyújtott be azzal, hogy amennyiben a 
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Képviselı-testületnek módjában áll támogassa a Dévaványai Sportegyesület Birkózó 
Szakosztályát.  
A kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
Ladjánszki Ádám a kadett korosztályban indul az Európa- és Világbajnokságon, ennek a két 
versenynek az összköltsége 300.000,- Ft, a kért támogatás összege 100.000,- Ft. 
A kérelem mellett megtalálható a kérelmezı nyilatkozata a közpénzekbıl nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelıen. 
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. Az elıirányzatot 2.664.000,- Ft-tal módosította Képviselı-testület a 
tartalék terhére. Szabad elıirányzat ezen a jogcímen nincs. 
Megadja a szót Kiss Károly részére. 
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – elmondja, hogy mivel 
Európa és Világbajnokságról van szó, ezért javasolja a kért támogatási összeg megadását. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Magyar Horizont Energia Kft. jelezte, hogy 
elıreláthatólag 15 millió Ft-tal kevesebb adót fog fizetni. A tény az, hogy valójában 36 millió 
Ft-tal fog kevesebbet fizetni az adóbevallás szerint. Továbbá elmondja még, hogy a Közös 
Hivatalra 7,3 millió Ft-tal kevesebb támogatást kapnak, mint a saját önálló hivatalra. Az 
elmondottak miatt nagyon nehéz az ilyen jellegő kiadásokra forrást biztosítani.  
Kiss Károly képviselı – elmondja, hogy korábban a Szociális Bizottság hasonló kérelmek 
esetében nyújtott támogatást, mivel a család rászorult volt, a feltételeknek megfelelt.  
Javasolja, hogy ez esetben is hozzon döntést a Szociális Bizottság a támogatásról.  
Földi Imre képviselı – egyetért azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntsön a 
támogatási kérelem ügyében. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság javasolja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság részére adják át 
a Sportegyesület által benyújtott kérelmet, és hozzanak döntést ık a támogatás mértékérıl.  
Pap Tibor polgármester – egyetért az elhangzott javaslattal.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal, hogy a kérelmet ne támogassák, hanem adják át a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság részére döntéshozatal céljából kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
  

Határozat: 
256/2013.(VI.13.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dévaványai Sportegyesület 
Birkózó szakosztályának anyagi támogatásra vonatkozó kérelmét nem támogatja.  
 
A képviselı-testület a kérelmet átadja a Szociális és Egészségügyi Bizottság részére 
döntéshozatal céljából. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı  
Határidı:  folyamatos  
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Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Vöröskereszt Dévaványai képviseletében Szarka 
Istvánné kérelmet nyújtott be azzal, hogy 100 fı részére augusztus hónapban strandfürdı 
belépıjegyet biztosítson a Képviselı-testület a véradók részére.  
A májusi képviselı-testületi ülésen foglalkozott már a testület a Vöröskereszt azon irányú 
kérelmével, hogy biztosítsanak a strandfürdı belépıjegyet. 
Akkor a döntést elnapolta azzal, hogy meg kell keresni azt a lehetıséget, ami a legkedvezıbb 
a kérelmezık részére és az intézményre vonatkozóan is. A Strandfürdı szakmai 
koordinátorával ez ügyben egyeztettek és a csoportos belépıjegy biztosítását látták a legjobb 
lehetıségnek, amelynek 100 db jegy esetében az értéke 40.600,- Ft. 
2013. évben a 102/2013.(III.28.) Kt. határozat alapján már volt egy döntés 20.000,- Ft 
támogatásról, amit a Dévaványai strandra szóló belépıjegyek vásárlására lehet felhasználni, 
mely összeg május 15-én átutalásra került.  
Az elmondottak szerint a kérelem maradéktalan támogatása akkor valósul meg, ha még 
20.600,- Ft támogatást biztosít a Képviselı-testület strandbelépı jegyek vásárlására, így a 
Vöröskereszt Dévaványai Szervezete címkézetten 40.600,- Ft támogatásban részesül.  
A kérelem mellett megtalálható a kérelmezı nyilatkozata a közpénzekbıl nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelıen. 
Földi Imre képviselı – kérdése, hogy a belépıjegyek névre szólóak? 
Nyuzó Marietta képviselı – elmondja, hogy a belépıjegyek nem névre szólóak, hanem 
csoportos belépık, tehát egy adott napon lehetne felhasználni a jegyet. 
Kiss Károly képviselı – nem tartja jó megoldásnak, hogy csak egy adott napon lehet majd 
felhasználni a belépıjegyet, mert ha a véradáson résztvevınek azon a napon más elfoglaltsága 
van, akkor ezt nem tudja majd igénybe venni. 
Pap Tibor polgármester – megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – a bizottság javasolja, hogy ez esetben is a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
részére adják át a benyújtott kérelmet, és hozzanak döntést ık a támogatás mértékérıl.  
Pap Tibor polgármester – egyetért az elhangzott javaslattal.  
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a képviselı-testület tagjait. 
Aki egyetért az elhangzott javaslattal, hogy a Vöröskereszt által benyújtott kérelmet ne 
támogassák, hanem adják át a Szociális és Egészségügyi Bizottság részére döntéshozatal 
céljából kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza:  
  

Határozat: 
257/2013.(VI.13.) Kt. hat. 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Vöröskereszt Békés 
Megyei Szervezetéhez tartozó Dévaványa Város Lakóterületi Alapszervezete anyagi 
támogatásra vonatkozó kérelmét nem támogatja.  
 
A képviselı-testület a kérelmet átadja a Szociális és Egészségügyi Bizottság részére 
döntéshozatal céljából. 
 
Felelıs:  Pap Tibor polgármester  

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı  
Határidı:  folyamatos  
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Pap Tibor polgármester – rátér a következı bejelentés megtárgyalására. 
Elmondja, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke a Megyei 
Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez csatlakozva az elıterjesztéshez mellékelt 
levelében megkereste azzal az önkormányzatot, hogy Dévaványa is segítsen az árvízvédelmi 
munkálatok és keletkezett károk helyreállítása fedezetére indított forrásgyőjtésben.  
A 2013. évi költségvetés feszültségei, a költségvetés elfogadása és elsı módosítása óta 
folyamatosan jelentkezı bevételkiesések és kiadásnövekedések ismeretében különösen 
megfontolandó a kezdeményezésben foglalt kérés teljesítése, illetve annak mértéke.  
Továbbá megemlíti, hogy a Dévaványát 2008. március 1-jén ért viharkárok helyreállításához 
nyújtott „külsı” segítség mértékére és összetételére is célszerő visszagondolniuk. Elmondja, 
hogy a TÖOSZ-tól, az Agrodéva Kft.-tıl és néhány Budapesten lakó dévaványai 
elszármazottól kaptak annak idején támogatást. 
Az elmondottak miatt, - bár egyetért a kezdeményezı levélben megfogalmazott, az érintett 
településeket ért árvízbıl eredı károk viselésében történı szolidaritással - csak abban az 
esetben javasolja, hogy az önkormányzat hozzájáruljon a célhoz bármekkora összegő 
támogatással, ha a költségvetésben tervezett kiadások valamelyikénél ugyanakkora összegő 
elıirányzat csökkentést tudnak végrehajtani.  
Kiss Károly képviselı – javasolja, hogy az önkormányzat járuljon hozzá némi támogatással 
az árvízkárosultak részére. Hasonló esetben még Dévaványának is lehet szüksége segítségre. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy alaposan átnézte, hogy 2008-ban a viharkárok után 
Dévaványa az elızıekben említetteken kívül felajánlást nem kapott. Segítségként a 
szomszédos településekrıl érkeztek karbantartók a helyreállítás során. 
Nyuzó Marietta képviselı – javasolja, hogy támogassák valamilyen mértékben az árvíz 
károsultakat, de most, hanem néhány hónap elteltével, amikor már az önkormányzat is 
tisztábban látja költségvetésében a lehetıségeket. Véleménye szerint csak célirányosan kell 
meghatározni a támogatást. Ki kell választani egy adott kárt szenvedett települést és annak a  
számlájára kell átutalni a támogatás összegét. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy már volt egy ehhez hasonló döntésük, amikor a 
Dél-Békési viharkárok esetén sem a közös számlára utalták a támogatás összegét, hanem 
megkérték a 3 érintett település polgármesterét, hogy jelöljenek meg egy személyt, akinek 
segítséget tudnak nyújtani. A battonyai polgármester jelezte, hogy náluk nincs akkora gond, 
Mezıhegyest javasolta, mivel ott sokkal nagyobb mértékő károk keletkeztek. A 
mezıhegyesiek egy idıs hölgyet választottak ki, akinek a házának a tetıszerkezetét vitte el a 
vihar és azt kellett helyreállítani. 
dr. Ágoston Sándor képviselı – támogatja az ötletet, javasolja,  hogy ebben az esetben is így 
cselekedjenek. 
Pap Tibor polgármester – megemlíti még, hogy a vörös iszap katasztrófa esetén is hasonlóan 
jártak el. 
Megadja a szót Dékány József részére.  
Dékány József a Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság elnöke, 
képviselı – említést tesz arról a megtakarítási lehetıségrıl a strandfürdınél, amirıl már több 
alkalommal volt szó, de ez ügyben nem történik semmi. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy ez ügyben a képviselı-testület meghozta a döntést, 
amely továbbítva lett az Alföldvíz Zrt. részére. A Zrt. az egész telepet vissza kívánja adni az 
önkormányzat részére, ha használaton kívülivé válik számukra.  
A polgármester megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával 
kapcsolatban?  
Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra kéri a Képviselı-testület tagjait.  
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Aki egyetért azzal, hogy a Megyei Önkormányzatok Szövetsége és a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége kezdeményezésében foglaltakkal és a június 27-ei 
képviselı-testületi ülésre a nem „egyéb központi költségvetési támogatásból” finanszírozni 
tervezett kiadási elıirányzatai egyidejő csökkentésével biztosít fedezetet az árvízvédelmi 
munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására, készüljön javaslat támogatás mértékére 
és a kiadási elıirányzat csökkentésébıl történı fedezésére kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
Szavazást követıen megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 
ellenszavazat mellett a következı határozatot hozza:  
 

Határozat: 
258/2013.(VI.13.) Kt. hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Megyei 
Önkormányzatok Szövetsége és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
kezdeményezésében foglaltakkal egyetért és a június 27-ei képviselı-testületi ülésre 
a nem „egyéb központi költségvetési támogatásból” finanszírozni tervezett kiadási 
elıirányzatai egyidejő csökkentésével biztosít fedezetet az árvízvédelmi 
munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az elıterjesztésben írtak figyelembe vételével tegyen 
javaslatot a támogatás mértékére és a kiadási elıirányzat csökkentésébıl történı 
fedezésére.  
  
Felelıs:  Pap Tibor polgármester 
Határidı:  értelem szerint 
 
 

Pap Tibor polgármester – megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
A polgármester megadja a szót Novák Imre alpolgármester részére. 
Novák Imre alpolgármester – elmondja, hogy a legutóbbi képviselı-testületi ülésre benyújtott 
egy rendeletmódosítási indítványt. Kérdése, hogy ez ügy hogyan halad? 
Balogh Csilla jegyzı – az alpolgármester kérdésére elmondja, hogy a június 27-ei testületi 
ülésre beterjesztésre kerül az önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó tervezet, amelyet azon 
ülésén el is tud fogadni a képviselı-testület.  
A jegyzı elmondja, hogy a pályázati felhívás megfogalmazása, összeállítása kissé 
hosszadalmasabb, munkaigényesebb lesz, mint a rendelettervezeté.  
Elmondja, hogy a Takarnet rendszeren keresztül az érintett földterületek mindegyikére be kell 
szerezni a tulajdoni lapokat, térképmásolatokat. Össze kell állítani a – 977 hektár – 
birtoktestet, ami meghirdetésre kerül. A mőszaki irodavezetıvel úgy beszélték meg, hogy a 
soron következı képviselı-testületi ülésre készítenek egy pályázati felhívás vázlatot, amelyet 
a képviselıknek lesz lehetıségük megvitatni. Ezt követıen megkeresik Dr. Szathmáry Péter 
ügyvédet, aki össze fogja állítani és a megfelelı jogi szakértelmet is hozzáteszi, mit bármilyen 
más közbeszerzési eljárásnál meg fogja fogalmazni a pályázati felhívást. Ennek a súlyát 
éreznie kell a képviselı-testületnek. Elmondja, ha egy országos lapban meghirdetik az 1.000 
hektár nagyságú területet, abban az esetben az ország több részérıl is fognak jönni pályázók. 
Tudott dolog, hogy nem az Agrodéva Kft. lesz az egyedüli pályázó. Az ügyet a legnagyobb 
gondossággal kell elıkészíteni annak érdekében, hogy ne találjanak benne jogi kifogást a 
pályázók, mivel abban az esetben az eljárás eredménytelen lenne, valamint a felmerült 
költségek is kárba vesznének. Ez esetben nagy a tét, nagy a földterület nagysága is. Ez nem 
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egy olyan pályázati felhívás, amelyet rövid idı alatt össze lehet állítani, és vállalják 
esetlegesen a több éves jogi pert, amely ennek a következménye lehet. Az irodavezetıvel 
történt beszélgetés során már tapasztalták, hogy több olyan tényezı van, ami elgondolkodtató.  
Pap Tibor polgármester – megköszöni Balogh Csilla jegyzınek az alpolgármester kérdésére 
adott választ.  
Elmondja, hogy Dr. Kulcsár László ügyvéd úr elkészítette ezzel kapcsolatban a jogi 
szakvéleményét, amelyet a legutóbbi ülésen a képviselık megismerhettek, amirıl röviden 
szól.  
Elmondja, hogy az ügyvéd úr nagyon elfoglalt, az ügy gyorsítása érdekében gondolták, hogy 
Szathmáry ügyvéd úrral veszik fel a kapcsolatot. Elmondja, hogy egy általános megállapodás 
van a Szathmáry ügyvéd úrral az ilyen esetekre egy korábbi testületi döntés értelmében.   
A polgármester megadja szót Földi Imre képviselı részére. 
Földi Imre képviselı – röviden említést tesz a földtörvény tervezetérıl, amelyet még nem 
fogadtak el, valamint az ehhez kapcsolódóan benyújtott módosító indítványokról.  
A képviselı elmondja, hogy a tervezet szerint a földszerzési maximum 300 hektár lesz, a 
birtok maximum pedig 1.200 hektár, amely különösen indokolt esetben 1.800 hektárig mehet 
el. Az utóbbi esetben a kritériumoknak meg lehet felelni. 
Elmondja, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park írt már ki ilyen pályázatokat, javaslata, hogy 
annak mintájára írják ki a birtoktesteket. Az új földtörvényben elképzelhetı, hogy megszőnik 
a foglalkoztatási kötelezettség. A képviselı a 977 hektár birtoktestet egyben soknak tartja, 
személy szerint ı 4 darabra elaprózná. Meglátása, ha a területek kisebbek lesznek, abban az 
esetben vidékrıl kevesebb lenne az érdeklıdı, valamint pályázó. 
Balogh Csilla jegyzı – elmondja, hogy egy országos lapban a pályázati felhívás rövidített 
változata fog megjelenni. A pályázati dokumentációt pedig megvásárolhatja a pályázni 
szándékozó.  
Nyuzó Marietta képviselı – véleménye, ha négy részre bontják a birtoktestet abban az 
esetben sem tud egy kis vállalkozó a területre pályázni. Olyan döntést úgy sem tudnak hozni, 
hogy az mindenki számára kedvezı legyen. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a testület már döntött arról, hogy ezt a birtoktestet 
egyben és foglalkoztatási feltételekkel hirdeti meg.  
A polgármester elmondja, hogy ezen nem most kell vitatkozni, lehetıség lesz rá, amikor a 
tervezet a testület elé kerül.  
A polgármester ezen téma tárgyalását lezárja. 
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
Megadja a szót Kanó József képviselı részére.  
Kanó József képviselı – elmondja, hogy a temetıvel kapcsolatban vannak problémák, gondol 
itt az ott lévı szemét mennyiségére, nincs lenyírva a fő és még sorolhatná. 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Pietas Kft. részére nem lett kifizetve 2 millió 
forint, amely összeget a temetıben lévı hulladék elszállítására fordítanak. Kértek ajánlatokat 
a lerakással kapcsolatban, a legkedvezıbb ajánlatot a gyomaendrıdi hulladéklerakó adta. A 
hulladékot az önkormányzat fogja odaszállítani.  
A polgármester megadja a szót Földi Imre képviselı részére. 
Földi Imre képviselı – elmondja, hogy elképzelése szerint három erıgéppel fogják 
elszállítani a szemetet. Az útviszonyok nem teszik lehetıvé, hogy most kerüljön a munka 
elvégzésre, meg kell várni, hogy a földút felszáradjon és járható legyen.  
Kanó József képviselı – kérdése, hogy meddig tartják fenn a szerzıdést a Pietas Kft-vel? 
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a Pietas Kft-vel a szerzıdés érvényes. Az 
ügyvezetıje elmondta, hogy végig gondolja a dolgokat, ha a vállalt feltételeket nem tudja 
teljesíteni, akkor jelezni fog. 
Már elmondta, hogy a szemét elszállítására 2 millió forintot visszatartottak.  
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Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – javasolja, hogy a 
szemét elszállítását követıen a kukásautó szállítsa el a szemetet annak érdekében, hogy ne 
alakuljon ki a jövıben ilyen helyzet, mint a jelenlegi.  
Pap Tibor polgármester – elmondja, hogy a kukásautó a temetı végén lévı tárolóhoz nem 
tud bemenni.  
Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı – röviden említést tesz a 
két temetkezési vállalkozásról, amely a településen mőködik.  
A mőszaki iroda felé jelzéssel élt a temetıben kialakult helyzettel kapcsolatban, de eddig 
írásban nem kapott tájékoztatást, csak szóban.  
Pap Tibor polgármester – tájékoztatásképpen elmondja még, hogy a Pietas Kft-vel 
megállapodás került aláírásra, a pénz nem lett részükre átutalva. A feladat elvégzése az 
önkormányzatnál van. Földi Imre képviselı elmondta, hogy a munka eddig miért nem került 
elindításra.   
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy e témában nincs több hozzászólás.  
A polgármester a témát lezárja. 
 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevık részérıl nem hangzik el. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 1700 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az elsı oldalon - 
 
 
 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla 
polgármester      jegyzı  

 
 


