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I-1/4-22/2013. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én 

megtartott nyílt ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Novák Imre  alpolgármester 

   dr. Ágoston Sándor  képviselő  

   Kiss Károly   képviselő 

Séllei Zsigmond  képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Dékány József  képviselő 

Földi Imre   képviselő 

   Nyuzó Marietta  képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Balogh Csilla jegyző 

    

Jegyzőkönyvvezető:  Tóth Éva  

 

Meghívottak: Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Lengyel Lászó műszaki ügyintéző, 

Valánszki Róbert Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatalának 

Gyámhivatal vezetője, Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnöke, Váradi Károly Váradi Étkeztetési Bt. 

ügyvezetője, Tóth Erika Bm-i Tisza Kálmán Közokt. Int.  

Novák Imre alpolgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

Az alpolgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 8 

fő. 

Az alpolgármester a napirend ismertetésére tér át. 

 

 

1. Tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. A vállalkozásba átadott 

önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatai. 

Előadó:   Váradi Károly ügyvezető  

 

2. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási 

nemenként, illetve növényfajtánként). 

Előadó:   Földi Imre programirányító és szervező 

 

3. A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó:   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 

4. A 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása. A 2014. 

évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. 

Előadó:   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
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5. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím odaítéléséről.  

Előadó:   Novák Imre alpolgármester 

 

6. Bejelentések 

 

Az alpolgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

Az alpolgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

400/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. október 31-én tartandó ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. A vállalkozásba átadott 

önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatai. 

Előadó:   Váradi Károly ügyvezető  

 

2. Az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási 

nemenként, illetve növényfajtánként). 

Előadó:   Földi Imre programirányító és szervező 

 

3. A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.  

Előadó:   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 

4. A 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítésről szóló tájékoztató megvitatása. A 2014. 

évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. 

Előadó:   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 

5. Döntéshozatal a „Dévaványa Kultúrájáért” elismerő cím odaítéléséről.  

Előadó:   Novák Imre alpolgármester 

 

6. Bejelentések 

 

Novák Imre alpolgármester - A fő napirendek tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb 

események megvitatására tér át. Az írásos jelentés a képviselők számára megküldésre került, 

amelyhez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 

Elmondja, hogy a két Testületi ülés között történt eseményekről szeretne rövid tájékoztatást 

adni. Október 1.-jén volt a Helyi Önkormányzatok Napja Gödöllőn, ahol a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége legmagasabb kitüntetését a Köllner Ferenc emlék-díjat 

Schmidt Jenő, a szövetség elnöke adta át Pap Tibornak, Dévaványa nyugalmazott 

polgármesterének. Október 8.-án Társulási Tanács ülés volt. Döntés született a  Szeghalom 



 3 

Kistérség Társulás Füzesgyarmat – Vésztő települések közbeszerzési eljárásáról. Valamint 

egyeztetés volt a központi orvosi ügyelet 2014 évi ellátásáról. Elmondja, hogy a Testületi ülés 

napján látogatott el dr. Kálmán István háziorvos, aki remélhetőleg Puskás doktor úr körzetét 

2014. év januárjától át fogja venni. Október 11.-én rendkívüli Testületi ülés volt, ahol az első 

napirendi pont a Körösladányi úti általános iskola központi fűtésének rekonstrukciós munkára 

való beérkezett pályázatok elbírálása. Második napirend a Hámán, Kulik és Zrínyi út 

útépítésére vonatkozó beérkezett pályázatok elbírálása. A harmadik a kátyúzásra érkezett 

ajánlatok elbírálása, a negyedik a magánberuházás céljából 1,8 hektár téglagyári iparterület 

értékesítésére vonatkozó ajánlattétel elfogadása. Ötös napirendi pont a Közép Békési 

Ivóvízminőség-javító programhoz a BM önerő alaptámogatás igényléséhez szükséges önerő 

választása, hatos napirendi pont a könyvvizsgálói feladatok további igénybevételéről 

döntéshozatal. 

Az alpolgármester ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a két testületi ülés között 

történt fontosabb eseményekről.  

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületi tagokat.  

Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az 

alpolgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 

valamint az alpolgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a 

következő határozattal: 

 

Határozat: 

 401/2013.(X.31.) Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 341/2013.(IX.12.), 

342/2013.(IX.12.), 343/2013.(IX.12.), 345/2013.(IX.12.), 348/2013.(IX.12.), 

349/2013.(IX.12.), 350/2013.(IX.12.), 351/2013.(IX.12.), 354/2013.(IX.26.), 

355/2013.(IX.26.), 356/2013.(IX.26.), 357/2013.(IX.26.), 358/2013.(IX.26.), 

359/2013.(IX.26.), 360/2013.(IX.26.), 361/2013.(IX.26.), 362/2013.(IX.26.), 

363/2013.(IX.26.), 364/2013.(IX.26.), 365/2013.(IX.26.), 366/2013.(IX.26.), 

367/2013.(IX.26.),     368/2013.(IX.26.), 369/2013.(IX.26.), 370/2013.(IX.26.), 

371/2013.(IX.26.), 372/2013.(IX.26.), 373/2013.(IX.26.), 374/2013.(IX.26.), 

375/2013.(IX.26.), 376/2013.(IX.26.), 377/2013.(IX.26.), 378/2013.(IX.26.), 

380/2013.(IX.26.), 381/2013.(IX.26.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 

jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi 

ülés között történt eseményekről.  

 

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

Novák Imre alpolgármester – Az első napirendi pont megkezdése előtt tájékoztatja a 

jelenlévőket, hogy a bejelentések között szerepel a GYÜSZ-TE beszámolója, melyet javasol, 

hogy vegyenek előre, mivel Pájer Sándor elnök úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud sokáig a 

testületi ülésen tartózkodni. Megadja a szót Pájer Sándor elnök úr részére, hogy szóbeli 

kiegészítést tegyen a beszámolóval kapcsolatban. 
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Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnök – Elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni a 

beszámolóval kapcsolatban, viszont a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy 

ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság megtárgyalta a GYÜSZ-TE beszámolóját és több kérdés merült fel 

ezzel kapcsolatban, valamint az esetleges folytatásról is beszélt a bizottság. A jelenlegi 

megállapodás 2013. december 31-ig szól. Többször felmerült a bizottsági ülésen kérdésként, 

hogy mit is nyújt a GYÜSZ-TE az 1 millió Ft-ért. 

 

Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnök – Elmondja, hogy a GYÜSZ-TE ugyanazt tudja adni 

Dévaványának is mint a két másik településnek. Röviden fogalmazva lehetőséget ad. A 

turisztikát szakmai alapon a TDM szervezet szervezi. A szolgáltatók építették fel ezt a 

szervezetet és ők is kihasználják ennek a lehetőségét. Az önkormányzatok válláról leveszi azt 

a terhet amit a testület nem tud ellátni, mivel nem szakemberek ezen a téren. A szervezetben 

koncentráltan vannak benne a szakmai talentumok. Minimum előírás, hogy az ilyen 

szervezetek élén egy TDM menedzsernek kell lennie. Magyarországon jelenleg körülbelül 

200 ilyen szakember van. Ez a szakmai hozzáértés adja azt a lehetőséget, hogy a városban 

kitudják aknázni azokat a lehetőségeket, amivel több vendéget lehet hozni.  

Minden város különböző szintről indul a turizmus terén. A turisztika egy jelentősen fejlődő 

iparág napjainkban. Kevés beruházásból jelentős haszonra lehet szert tenni. A GYÜSZ-TE is 

ezt a célt tűzte ki maga elé. Gyomaendrődön nagyon sok szállásszolgáltatás van, melyeknek 

sok a szabad kapacitása és a szolgáltatók ennek fejlesztésére fogtak össze. Bővítésre azért 

került sor, mert a vendégeknek az itt tartásához mindenképpen szükséges olyan programokat 

és lehetőségeket adni melyek miatt több napra itt maradnak. Az idén elkészítették a standard 

program rendszert, melynek lényege, hogy minden egyes nap adott programok szerepelnek 

melyek közül a turisták válogathatnak. Ennek hatalmas sikere volt. Saját tapasztalata is volt 

ezzel kapcsolatban. Motorcsónakos programokat vezetett a Körös folyón, hogy bemutassa a 

természeti szépségeket. Előző években ezt maximum 1-2 család igényelte, ide évben pedig 10 

felett volt az igény. Dévaványán programkánt szerepelt a cukrászdai látogatás, melynek 

szintén nagy sikere volt. 

A szervezet körülbelül 20-25 programot gyűjtött össze. További lehetőséget jelent még a 

honlap. Ez egy nagyon fontos dolog a mai életben, hiszen a turisztikai foglalások és a 

turisztikai tájékozódások 90 %-a interneten történik. A honlapnak az üzemelése nagyon sok 

pénzbe kerül. Embörc kampány végzése, ami azt jelenti, hogy a honlapot aktualizálják és 

megjelenik más honlapokon is 600 e Ft-ba kerül a GYÜSZ-TÉ-nek. Számtalan újításokat 

vezettek be a honlapon. Animációs filmeket készítettek, melyekkel a gyerekek felé próbálnak 

nyitni. A honlapon rajta van a Zöld TDM szervezet is, mely egyedülálló Magyarországon. 

Ennek a marketingjét most indítják el, ezután kezdődik a kidolgozása. Ez a lehetőség azért is 

érdekes Dévaványa számára is, mert ezen a honlapon, a szervezeten belül lévő szolgáltatók és 

önkormányzatok amit bele tudnak tenni és onnan ki tudnak venni az a hozadék a város 

számára. A TDM szervezet nem tudja megoldani a városok problémáját, viszont ötleteket tud 

adni, hogy milyen irányba kellene lépni, hogyan kellene gondolkozni. Dévaványán és 

Mezőberényben is adtak olyan előadást, melynek témája volt, hogy hogyan gondolkozzanak 

az emberek a turizmust érintő dolgokban.  

Nemrégiben volt Tatabányán a X. TDM  gyűlésen, ahol az ottani polgármester elmondta, 

hogy aki változást akar annak meg kell változtatnia a gondolatait is. 
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A GYÜSZ-TE is már egy másfajta gondolkodást próbál kifelé sugározni ahhoz, hogy változás 

legyen.  

A beszámolóban leírt munkát Dévaványával félév alatt alkották meg, ami alapozási 

időszaknak számít. 

Aki turizmus tevékenységét minimum 3 év alatt lehet termőre fordítani. Időközben TDM 

menedzsert váltottak. 

Hamarosan pályázatok indulnak majd, melyekről már hallgattak tájékoztatókat, hogyan 

tudnak majd ehhez kötődni a turizmus kapcsán. Elkövetkezendő hónapokban ki fog jönni egy 

turizmus rendelet is, mely szabályozni fogja a turizmus feladatait és elsősorban a TDM 

szervezetek működését. A rendelet szabályozni fogja a pénzügyi és egyéb támogatási részeket 

is. Valamint a TDM szervezeteken keresztül a turizmusra is gyakorol majd hatást. 

Pár szót mond a statisztikáról. Jelenleg a magyarországi turizmus 57 %-ban a TDM 

szervezetek kezelésében van. A 2012-es évben ez az adat még csak 42 % volt. Pár éven belül 

a TDM szervezetek teljes mértékben átveszik a turizmus irányítását.  

Ha turisztikai pályázatot írnak ki városok részére, akkor előnyt jelent a TDM szervezetben 

lévő tagság.  

A 2012-es évben kiírt fejlesztéseknél, melyre Gyomaendrőd is benevezett alapvető feltétel 

volt, hogy TDM szervezet működjön. 

Elmondja, hogy a lehetőség mindig adott, hogy a GYÜSZ-TÉ-hez bárki csatlakozzon. A 

csatlakozásnak az előnyeit ki lehet használni. Érdekük, hogy minél szélesebb körben 

ismertebb legyen ez a desztináció.  

Dévaványának szállásszolgáltatásilag 2 szállásszolgáltatója van. Egyik az önkormányzat a 

fürdőt illetően, ahol már most 660 vendégéjszakát realizáltak a 2013-as évben. Ennek a 

számadatnak a növelése érdekében olyan programokat és csomagokat kell kitalálni, 

összeállítani, amitől a vendég az adott településre fog látogatni.  

Elindították a Csomagolj és Csobbanj csomagot, melyet sajnos későn tudtak elindítani. A 

2014-es évre újabb 2 csomagot szeretnének betenni. Továbbá a honlapon szeretnék 

megváltoztatni az interneten történő foglalást, mivel ez nem működik teljes mértékben a 

szervezetnél. Mindene egyes szolgáltatónak az elérhetőségeit nyilvánossá szeretnék tenni. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – Érdeklődik, hogy Dévaványán hányszor volt turizmussal kapcsolatos tájékoztató? 

  
Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnök – Egyszer tartottak tájékoztatót augusztus végén. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A tájékoztatón mekkora volt az érdeklődés? 

 

Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnök – Nem volt olyan nagy érdeklődés. Összesen 6 tag van és 

ebből a létszámból 4-en voltak jelen. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – Váradi Károlyt a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetőjét kérdezi, mint a programok 

által érintett személyt, hogyan látja ez a szervezet mennyire életképes? 

 

Váradi Károly Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője – A cukrászdánál egy üzemlátogatási 

program volt sütemény kóstolással egybekötve, mely nagy sikert aratott.  

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság tárgyalta a tájékoztatót és elfogadásra javasolták. 
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Novák Imre alpolgármester – Elmondja, hogy a tájékoztató kérése egy korábbi testületi ülés 

során merült fel, annak pénzügyi kihatása nincs. Az elhangzottak tájékoztatásul szolgálnak a 

Képviselő-testületnek. 

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – Pályázat útján a 

GYÜSZ-TE elnyert 37,240 e Ft-ot, ebből az összegből Dévaványán milyen elképzelések 

valósultak meg? 

 

Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnök – A Gyüsz-te amikor megírta a pályázatot még egyedül volt 

a szervezetben. Ez egy menedzsment fejlesztési pályázat volt, magára a szervezetfejlesztésre 

pályáztak. Dévaványa később lépett be a szervezetbe, ezért ilyen szempontból nem 

szerepelhetett a pályázatban. 2013. március 1-től kezdődtek a megvalósítások és 2014. 

december 31-ig tart. Dévaványának a honlap fejlesztés, a menedzsment fenntartása, a 

szervezet fenntartása jut.  

 

Nyuzó Marietta képviselő – Érdeklődik, hogy Dévaványának mi az előnye abból, hogy a 

Gyüsz-te saját hangtechnikával és színpaddal rendelkezik, mivel eddig ezért fizetni kellett a 

városnak. 

 

Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnök – Ha valamely város a GYÜSZ-TE szervezetnek tagja, 

akkor joga van a fesztivál színpad bérlésére. Ha egy idegen szervezettől bérelne a város 3 

napra színpadot, akkor az körülbelül 400 e Ft-ba kerülne, ha a GYÜSZ-TÉ-től bérli akkor 150 

e Ft-ba kerül. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem ingyen van a bérlés. Azért nincs ingyen, 

mert a színpadot a GYÜSZ-TE megvásárolta 17 millió Ft-ért és a pályázatban úgy van a 

pénzügyi elszámolás, hogy a 17 millió Ft-nak a 15 %-a saját erő. Ezt a 2,5 millió Ft-ot a 

GYÜSZ-TE tagok adták be a szervezethez és szeretnék ezt az összeget visszakapni. Ez úgy 

lehetséges, hogy a színpadot bérbe adják különböző városok részére. 

Továbbá a színpad szállítása, felállítása, összeszerelése és a technikus is költségekben vannak. 

Egy napra a GYÜSZ-TE a színpad bérléséért és ezekért a munkálatokért 90 e Ft-ot kér ha 

valaki tag. Ha valaki nem tag, akkor ez az összeg 150 e Ft. 

 

Nyuzó Marietta képviselő – Tehát ha Dévaványa egy napos városi rendezvényre kibérli a 

színpadot és hangtechnikát, akkor az 90 e Ft-ot jelent? 

 

Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnök – 1 napi bérlés esetén igen. Ha viszont csak hangtechnikát 

kér a város, akkor az 30 e Ft. 

 

Novák Imre alpolgármester – Elmondja, hogy a legutóbb rendezett betakarítási Ünnepen is 

igénybe vették a GYÜSZ-TÉ-től a hangtechnikát és 30 e Ft-ot fizettek érte. 

 

Nyuzó Marietta képviselő – Elmondja még, hogy a bizottsági ülésen problémaként merült 

még fel, hogy a honlapon nehezen található meg Dévaványa. 

 

Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnök – A honlapon 2 helyen van feltüntetve Dévaványa. A 

probléma valószínűleg a honlap leterheltsége miatt adódik. 

 

Nyuzó Marietta képviselő – Kérdése, hogy a 2014-es évet érintően milyen költségeket jelent 

Dévaványának ha továbbra is a szervezet tagja szeretne maradni? 
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Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnök – Úgy gondolja, hogy a pénzügyi rész tárgyalás kérdése. 

 

Nyuzó Marietta képviselő – Azért tette fel ezt a kérdést, mert az előterjesztések között 

szerepel a füzesgyarmati önkormányzat levele, melyben leírták, hogy Tourinform Irodát 

szeretnének működtetni és ennek a csatlakozásához, illetve a költségek hozzájárulásához 

kérnek támogatást. 

 

Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnök – A Tourinform Irodával kapcsolatban a tájékoztatóban 

leírták, hogy 15 egység tartozik hozzájuk, egy nonprofit művelésű iroda melyet a Turizmus 

Zrt. tart fenn és előírja, hogy milyen lehetőségek vannak benne. Üzleti szempontból nem lehet 

használni tehát nem lehet benne eladni semmit, csak tájékoztató szerepet tölt be. Ez azt 

jelenti, hogy a turisták részére megfelelő információ esetén tájékoztatást tud adni, viszont a 

GYÜSZ-TE a szervezet programjai közül tud ajánlani bármit a turisták részére. 

 

Földi Imre képviselő – Már említve volt, hogy a szervezet pályázott és külső forrásból 

valósítja meg ezt a folyamatot. A Képviselő-testületnek évvégén kell döntenie, hogy tovább 

kíván-e együtt működni a szervezettel és a 2014-es évre a szükséges 1 millió Ft-ot biztosítja-e 

a tagság megmaradásához. Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén arról is szó volt, hogy 

nem feltétlenül szükséges bármilyen szervezethez csatlakozni, hanem ki kellene próbálni a 

saját irányú működtetést.  

 

Nyuzó Marietta képviselő – Meglátása, hogy valamelyik szervezethez tartozni kell. 

Dévaványának sem pénzügyileg, sem szakmailag nincs olyan kapacitása hogy ezt tudja 

finanszírozni. 

 

Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnök – A GYÜSZ-TÉ-nek TDM menedzsere van. A korábbi 

menedzserük 1 évre járulékaival együtt 3,4 millió Ft-ba került. A honlapot 1,8 millió Ft-ért 

vásárolták meg és havonta 25 e Ft-ot fizetnek a karbantartásáért. Ennyiben szeretett volna 

tájékoztatást adni az induló költségekről.  

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – Elmondja, hogy a legközelebbi Dévaványán tartott GYÜSZ-TE tájékoztatón 

szívesen részt venne. 

 

Novák Imre alpolgármester – Elmondja, hogy a legközelebbi Dévaványán tartott GYÜSZ-TE 

tájékoztatóra minden képviselő meghívást fog kapni. 

 

Séllei Zsigmond képviselő – Elmondja, hogy a honlapon Dévaványáról csak írásbeli 

tájékoztató található meg, más egyéb képi bemutatás nem látható. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

 

Novák Imre alpolgármester – Elmondja, hogy ehhez a témához szorosan kapcsolódik az 

egyik előterjesztés, melyet javasol most megtárgyalni. Elmondja, hogy Füzesgyarmat 

polgármestere megkereste és elmondta, hogy a füzesgyarmati önkormányzat Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy az eddig kistérség által fenntartott Tourinform Irodát szeretné 

működtetni. A füzesgyarmati önkormányzat vállalja az éves működési költség 50 %-át, a 

vésztői önkormányzat 25 %-ot vállalna és a többi települési önkormányzat pedig együttesen 
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vállalná a további 25 % megfizetését. Az viszont nem tisztázott, hogy minek a 25 %-ról 

beszélnek. Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Amikor megérkezett a megkeresés a 

füzesgyarmati pénzügyi ügyintézőt telefonon megkereste és megkérte, hogy segítsen a 25 %-

ot forintba átváltani. Azt a választ adta, hogy ő erről nem tud semmilyen információval 

szolgálni. Javasolta, hogy a Szeghalmi Kistérség Többcélú Társulását keressék fel, a 

megkeresés után írásban válaszoltak, hogy ők sem tudnak információval szolgálni. Jelenleg 

nem lehet tudni azt sem, hogy a fennmaradó települések közül hányan kívánnak ebben részt 

venni és a 25 %-ból forintban kifejezve mekkora összeg jutna Dévaványára. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni az elmondottakat. Javasolja, hogy Füzesgyarmat 

önkormányzatától kérjenek bővebb tájékoztatást és kérjék a 25 % forintosítását. 

Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza. 

 

Határozat: 

402/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Füzegyarmat 

Önkormányzat Polgármesterétől a Tourinform Iroda működtetési költségeinek 

hozzájárulásáról bővebb információt kér, valamint kéri a működési költség 25 %-

ának forintban történő kifejezését a döntéshozatal érdekében.  

A Képviselő-testület a döntéshozatalra a tájékoztatás megadását követően tér 

vissza. 

 

Felelős:    Novák Imre alpolgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

1. Napirendi pont 

 

Novák Imre alpolgármester – Rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely 

tájékoztató a Napközi Konyha működtetéséről. A vállalkozásba átadott önkormányzati 

vagyon hasznosításának tapasztalatai. Megadja a szót Váradi Károly ügyvezető részére. 

 

Váradi Károly a Váradi Étkeztetési Bt. ügyvezetője – Elmondja, hogy amennyiben pályázat 

útján lehetőség lesz napkollektorok kiépítésére, akkor ezt szeretnék megvalósítani, valamint 

klímaberendezés beépítését is tervezik. Azok a felújítások, melyek minden évben elő szoktak 

jönni, idén is megtörténtek. Az idősek nyári étkeztetését már teljes mértékben az ebédlőre 

bízták. Továbbá elmondja mg, hogy az önkormányzat kertészeti részlegéből bevitt nyersanyag 

értéke az idei évben közel 1 millió Ft volt. A 2013-as évben 2 tálalókonyhának újra kellett 

kérni az engedélyeztetését. Továbbá elmondja még, hogy műszak után lehetőség van rá, hogy 

bárki betekintést nyerjen az étkezőbe és megbizonyosodjon róla, hogy milyen fejlesztések 

valósulnak meg. Ennyiben szerette volna kiegészíteni a beszámolót. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni Váradi Károly ügyvezetőnek az elmondottakat. 

Megkéri Dékány József bizottsági elnököt, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 
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Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – Örömmel vetet a bizottság a beszámolóban említett esetleges modernizálást, 

valamint klímarendszer kiépítését. A beszámolót a bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni Dékány Józsefnek a bizottsági javaslat 

ismertetését. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testületet. Aki elfogadja a Napközi Konyha működtetéséről szóló 

beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

által készített előterjesztést kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza. 

 

Határozat: 

403/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Képviselő-testülete Váradi Étkeztetési Bt. Napközi 

Konyha működtetéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  

Határidő:  
 

2. Napirendi pont 

 

Novák Imre alpolgármester – Rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely az 

önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatása (bevételi és kiadási nemenként, 

illetve növényfajtánként). Megadja a szót Földi Imre programirányító és szervező részére. 

 

Földi Imre programirányító és szervező, képviselő – Az előterjesztésben igyekezett 

részletesen leírni azokat a munkafolyamatokat, műveleteket melyek a mezőgazdasággal 

kapcsolatosak. Az előterjesztésben említést tett, hogy vannak az önkormányzatnak olyan jogi 

ügymenetei, amik még jelenleg is folyamatban vannak, nem született még végső bírósági 

döntés. A 2012-es évben az önkormányzat gazdálkodása a tárgyévet nézve, ami azt jelenti, 

hogy január 1-től december 31-ig a felmerülő bevételeket és kiadásokat könyveli le évről évre 

visszamenőleg. A mezőgazdasági termelés szempontjából így a gazdálkodási év szeptember 

1-től következő év augusztus 31-ig tart. Itt is vannak átfedések, hiszen a napraforgó 

termesztése már belehúzódik az ősz végére. 2012-ben a bevételi forrás támogatásból és egyéb 

jogcímekből, szakképzés, gázolaj visszatérítésből 100 millió Ft keletkezett. A megtermelt 

mennyiségből, árukészletből pedig közel 117 millió Ft-os bevétel keletkezett. Ezzel pedig 29 

millió Ft-os kiadás volt. Ahhoz a tendenciához ragaszkodtak a tavalyi évben is, amely a 

kiadás csökkentést eredményezte és a bevétel növekedésre irányult. A bevétel növekedésnek 

főleg termelés szempontjából nem az önkormányzat a probléma okozója, hanem elsősorban 

az időjárás. A különböző szélsőséges időjárási eredmények, melyek az aszályt és a belvizet 

érintik. Így gyakorlatilag 88 millió Ft-os maradvány keletkezett a tárgyi évre. Az ellenőrzések 

során a támogatások kifizetésének ütemezése késni szokott. A kifizetések ideje a területalapú 

támogatások kivételével december 1-től június 31-ig kell, hogy megtörténjenek, ezért volt az, 

hogy a tavalyi évben az önkormányzat elérte a 100 millió Ft-ot, viszont ott két AKG-s 

támogatást kaptak azért, mert az ellenőrzés miatt az ütemezés későbbre került, viszont ha ezek 

levonásra kerülnek és így kerül sor az értékelésre, akkor is 60 millió Ft-os bevétel keletkezett. 
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Rátér a 2013-as évre. Elkezdték a területalapú támogatások 50 %-át kiutalni, viszont 

Dévaványa önkormányzata ezt az összeget még nem kapta meg. Így az előterjesztésben még 

24 millió Ft-os bevétel szerepel támogatási szinten. Az 5 éves ciklus alatt most először nem 

volt ellenőrzés, ezért úgy gondolja, hogy az ütemezés nem fog kitolódni és az AKG-t 

decemberben megfogják kapni, így a betervezett 90 millió Ft-os előirányzat teljesülni fog és a 

kiadás, amit 58 millió Ft-ra terveztek, nagymértékben kevesebb lesz, hiszen a kiadások 

csökkentek. Azért csökkentek a kiadások, mert a lucernatelepítés során, ami 5-6-8 évre szól 

olyan irányba ment el a testület, ami befektetésként szolgál. Ez azt jelenti, hogy most az első 

évben a telepítés időszakában jelentkeznek a kiadások, viszont a bevételre 5-6-8 évig lehet 

számítani. Azért terveztek most kiadási oldalon 58 millió Ft-ot, hogy ez a telepítés 

megvalósuljon. 350 ha-t terveztek lucernával telepíteni, ennek több mint 50 %-a (200 ha) 

megvalósult, hiszen a régiek kipusztultak, újra kellett vetni. Ez termesztés technológiai 

szempontból, támogatási forrás lehívásából ez a leggazdaságosabb eljárás. Úgy gondolja a 

bevételi előirányzat teljesülni fog. 

Növényenként is részletes tájékoztatást adott az előterjesztésben, melyekhez fényképeket is 

mellékelt. Őszi búza termése nem igazán lett jó. Az ok-okozati összefüggések, a kora tavaszi 

nagymértékű és özönvízszerű csapadék miatt lett ilyen a termés. Az őszi búza átlagtermése 23 

q/ha-t eredményezett. Ennek ellenére a napraforgó viszont, itt is voltak belvizes területek, 

átlagtermés 24 q/ha-t eredményezett. A terméssel probléma nincs, már csak az értékesítési 

árral lehet gond. 

A mezőgazdasági gépparkba nem vette bele azokat az eszközöket és azt a földterületet, 

amelyek a Kistérségi Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projekt elemeiben használnak 

termesztésre. Ezeket a testület a decemberi ülésén fogja tárgyalni. A projektben termelt 

mennyiségről részletes tájékoztatást ad, hiszen a Váradi Étkeztetési Bt.-hez jelentős 

mennyiségű nyersanyagot szállítottak be. 

A pénzügyi bizottság ülésén olyan javaslat volt, hogy a megtermelt mennyiségekről, az őszi 

búza és a napraforgó mag esetében árajánlatot kérjenek. Négy írásos árajánlat érkezett, kettő 

telefonon. Kettő vidéki és négy helybéli vállalkozótól. A telefonon lefolytatott beszélgetés 

során a két érintett nem kívánt árajánlatot tenni. Az egyik helybéli szintén értékesíteni 

szeretne és nem felvásárolni. A másik érintett vidéki felvásárló az árait úgy jelölte meg 

gyakorlatilag, hogy a szállítási költség, tehát paritással. 

Őszi búza beérkezett vételi ajánlata a négy írásos benyújtó között: 3 darab 40 e FT/t+áfa és 1 

darab 42 e Ft/t+áfa ajánlat érkezett. 

Napraforgó beérkezett vételi ajánlata a négy írásos benyújtó között: 1 darab 78 e Ft/t+áfa, 2 

darab 80 e Ft/t+áfa és 1 darab 82 e Ft/t+áfa ajánlat érkezett. 

Amennyiben értékesíteni kívánja a testület az őszi búzát és a napraforgó magot, 2 hetes 

fizetési határidő van. 

Ennyiben szerette volna kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni a tájékoztatást. Javaslata, hogy válasszák ketté a 

témát. Elsőként döntsenek a beszámoló elfogadásáról, majd az értékesítés lehetőségéről. 

Megadj a szót Dr. Kulcsár László ügyvéd részére. 

 

Dr. Kulcsár László ügyvéd – Az MVH-val kapcsolatos jogvitáról szeretne szólni. Van egy 

vita az MVH és az önkormányzatok között, melynek a lényege az, hogy az MVH valamiért 

nem akarja elismerni az önkormányzati tulajdonnak az elkülönítését az állami tulajdontól. Az 

MVH az elutasító álláspontjait arra alapozza, hogy polgármesteri hivatalokról lehet csak szó. 

A jogszabály is leírja, hogy a polgármesteri hivatalok költségvetési szervek, melyek esetében 

az EU-s támogatások nem igényelhetőek jogosan. A dévaványai önkormányzat és valamennyi 

önkormányzat álláspontja az, hogy az önkormányzatnak megvan a jogképessége és 
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regisztrációs száma van. Az ügyfélminőséget viszont a polgármesteri hivatalokra szorítja le, 

akik valóban nem igényelhetnek semmilyen támogatást. 

A jogszabályi környezet miatt eredmény abba nyilvánulhat meg, hogy a bíróságok hatályon 

kívül helyezik a döntést, de sajnos jogi szabályozás hiányában érdemben a bíróság nem 

hozhat döntést. Mindegyik ügyben sikerült elérnie, hogy az érvelését még kúria szintjén is 

elfogadták, hogy az önkormányzatnak saját tulajdona van elkülönülve az államtól. Ha pedig 

nem költségvetési szerv, akkor jogellenesen zárja ki a támogatások igényléséből. 

Az önkormányzat azért nem vonatkoztatható el ebből az ügyből, hiszen a föld amelyen 

gazdálkodik az önkormányzati tulajdon és nem a polgármesteri hivatalé. Másodfokú MVH-s 

határozatot kapott nemrégiben, ezáltal egy újabb bírósági felülvizsgálatra lesz szükség. 

 

Földi Imre programirányító és szervező, képviselő – 2 támogatás esetében van így, a 

kedvezőtlen adottságú területek és a Natura 2000 elnevezésű támogatási jogcím keretein 

belül. 2011-től már csak önkormányzat igényelhet támogatást. Ennek a feltételnek időben 

megfeleltek.  

 

Novák Imre alpolgármester – megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bemutatásáról szóló 

beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza. 

 

Határozat: 

404/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

mezőgazdasági tevékenységének bemutatásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:     Novák Imre alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Novák Imre alpolgármester – Kérdésként teszi fel, hogy van-e értékesítési kényszer, illetve a 

testület kívánja-e értékesíteni legmagasabb áron az őszi búzát és a napraforgót? Megadja a 

szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – A búza értékesítéshez szeretne 

tájékoztatást nyújtani a testület részére. A pénzügyi bizottság ülésén elhangzott a tárolás díja. 

A be- és kitárolás 350,-Ft/t és 350,-Ft/t , tehát 700,-Ft/t nettóban mindenképpen terheli a bent 

lévő búzát. A tárolása pedig napi 10,-Ft/t nettóban. Október 31-ig nettó 242 e Ft tárolási díj 

terheli a búzát. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság is két részre bontotta ezt a témát. A beszámolót elfogadásra 

javasolták, viszont az értékesítésnél nem született állásfoglalás. 

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – Javasolja, hogy az 

értékesítést halasszák későbbre. 
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Nyuzó Marietta képviselő – Érdeklődik a felvásárló személyekről. 

 

Földi Imre programirányító és szervező, képviselő – Telefonon az Agrodéva Kft.-t kereste 

meg, illetve a Mezőker Kft.-t. Írásbeli ajánlattevő volt a vidéki Giricz Máté gyomaendrődi 

vállalkozó, a három helyi pedig Bartha Sándor vállalkozó, Fehér Mihály vállalkozó és Szűcs 

Tibor vállalkozó. 

 

Novák Imre alpolgármester – Elmondja, hogy elhangzott egy módosító indítvány, miszerint 

az őszi búza és a napraforgó értékesítését a testület halassza későbbre. 

 

Földi Imre programirányító és szervező, képviselő – Véleménye a tőzsdei árak ismeretében, 

hogy nem célszerű tovább tárolni a búzát és annak tárolási díját fizetni. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a testületet. 

Aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, miszerint az őszi búza és a napraforgó 

értékesítéséről egy későbbi Képviselő-testületi ülésen döntsenek kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy az testület 3 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett 

nem hoz határozatot. 

 

Ismételten szavazásra kéri a testületet. Aki egyetért azzal, hogy az őszi búzát 42 e Ft/t áron, a 

napraforgót pedig 82 e Ft/t áron értékesítsék kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy az testület 4 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett 

nem hoz határozatot. 

 

Kanó József képviselő elhagyta az üléstermet. A Képviselő-testület létszáma 7 fő. 

 

3. Napirendi pont 

 

Novák Imre alpolgármester – Harmadik napirendi pontra tér át, mely a 2014. évi belső 

ellenőrzési tervhez jóváhagyásáról szól. Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 

irodavezető részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Jogszabály írja elő, hogy a következő 

évre belső ellenőrzési tervet kell a Képviselő-testületnek elfogadni. Az ellenőrzés nagyon 

fontos terület és egyre inkább előtérbe kerül, hogy az önkormányzatok kontroll rendszere 

hogyan is működik. Az előterjesztésben leírta, hogy mit javasol megvalósítani a 2014-es belső 

ellenőrzési tervben. Bekerült az ellenőrzésbe az előző évről elmaradt ellenőrzés tárgya, célja 

és kiegészítették egy újjal is, a feladatfinanszírozás egy új forma a forrásoldalon és ezt a 3 

témát javasolják a tervbe elfogadásra. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban, megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki a 2014. évi belső ellenőrzési tervez jóváhagyólag elfogadja kéri, az kézfelnyújtással 

jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza. 
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Határozat: 

405/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 2014. 

évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Az ellenőrzés tárgya, célja 

vizsgált szervezet 

Kockázati tényezők Ellenőrizendő 

időszak 

Ellenőrzés 

ütemezése 

DÁMK az egyes 

köznevelési és 

gyermekétkeztetési 

feladatok támogatását 

megalapozó statisztikai 

adatok ellenőrzése.  

Közös Hivatalnál 

önkormányzatok általános 

működésének és ágazati 

feladatainak támogatását 

megalapozó adatok 

ellenőrzése. 

 

Az új finanszírozási rendszerből 

adódó pontatlan adatszolgáltatás, 

többletigénylés miatt visszafizetés 

és kamatfizetési kötelezettség 

lehet. 

Az önkormányzatok általános 

működésének ellátásához járó 

támogatás jogszerű felhasználása, 

megfelelő szakfeladaton való 

elszámolása.  

 

 

2013. év 2014. január  

Közbeszerzési eljárások 

közül a „Kerékpárral a 

környezetvédelemért, 

kerékpárforgalmi hálózat 

fejlesztése Dévaványán 

megnevezésű DAOP-

3.1.2/A-11-2011-0005 

projektszámú beruházás. 

 

„Kerékpárral a 

környezetvédelemért, 

kerékpárforgalmi hálózat 

fejlesztése Dévaványán 

megnevezésű DAOP-3.1.2/A-11-

2011-0005 

projektszámú beruházás. 

Az értékhatár megállapítása 

különös tekintettel az 

egybeszámítás szabálya, 

közbeszerzési eljárás típusainak 

helyes megválasztása, az ajánlati 

felhívás közzététele jogszabályban 

meghatározottak szerint. Pénzügyi 

kockázat a beruházás lebonyolítása 

során felmerült többletkiadások a 

pályázathoz szükséges önerő 

mértékének biztosítása.         

2012. év 2014. július  

Szabad kapacitás terhére 

végzett mezőgazdasági 

feladatok ellátása, a 

jövedelmezőség 

szempontjából, térjen ki a 

2013. költségvetés 

egészére is pénzforgalom 

szempontjából. 

Átfogó ellenőrzés az ágazat 

jövedelmezősége tekintetében, 

különösen tekintettel a  

beszerzések, szolgáltatások ellátása 

vonatkozásában a kiválasztás a 

legkedvezőbb ajánlattevő szerint 

történt e, figyelemmel a 

közbeszerzés a szabályzatunkra.  

Pénzügyi kockázat a tervezett 

2012. 

szeptember 1-

2013. 

augusztus 31-

ig., valamint a 

2013. 

költségvetési 

évr egészére 

is.  

2014.május 
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áruértékesítés nem teljesült a 

történt-e intézkedés a kieső bevétel 

pótlására.  

Saját eszközökkel elvégzett 

agrotechnikai műveletek 

hatékonysága megfelelő-e?  

 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a gondoskodjon az ellenőrzési tervben foglalt 

feladatok megvalósításáról.  
 

Felelős: Balogh Csilla jegyző 

Határidő: 2013. november 15. 

 

Kanó József képviselő visszajött az ülésterembe. A Képviselő-testület létszáma 8 fő. 

 

4. Napirendi pont 

 

Novák Imre alpolgármester – Rátér a negyedik napirendi pontra, mely a 2013. évi 

költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása, valamint a 2014. évi 

költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása. Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit 

gazdálkodási irodavezető részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Az előterjesztés első része a 2013. évi 

költségvetés ¾ éves teljesítéséről szól. A tájékoztatóban részletesen le van írva, hogyan 

alakulnak a bevételek és a kiadások. Összességében el lehet mondani, hogy az intézmények 

felelősségteljesen terveztek, hiszen a teljesített adatok időarányosnak mondhatóak. Kitekintést 

adott a szeptember 30-i pénzkészlet állapotáról is. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni az elmondottakat. Megadja a szót Dékány József 

bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolják a 

Képviselő-testület felé a 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

Novák Imre alpolgármester – Szavazásra kéri a testületet. Aki elfogadja a 2013. évi 

költségvetés ¾ éves helyzetéről készített tájékozatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza. 

 

Határozat: 

406/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete a 2013. évi költségvetés ¾ éves 

helyzetéről készített tájékozatót  

1.610.983 e Ft bevétellel,  

1.308.900 e Ft kiadással  

jóváhagyólag elfogadja.  
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Felelős:- 

Határidő:- 

 

(A költségvetés ¾ éves helyzetéről készített tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Novák Imre alpolgármester – Ismételten megadja a szót Szűcsné Horváth Margit 

gazdálkodási irodavezető részére, hogy ismertesse a 2014. évi költségvetés koncepcióját. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – Az előterjesztésben néhány gondolat 

erejéig kitér a Kormány gazdaságpolitikájára. A forrásoldal a 2013. évi adatokkal közel 

azonos. Ahol növekedés van, ott a feladatfinanszírozásból adódó évközi kiigazítások szintre 

hozásba kerültek. A helyben képzett bevételek egyik legnagyobb része az iparűzési adó, a 

másik legnagyobb helyi bevétel a fölhaszonbérleti díj. A forrásokra alapozva készült el a 

kiadási oldal. Cél továbbra is az intézmények működőképességének megőrzése. Ez a 

koncepció változatlan intézményhálózattal számolt. A fejlesztésekről elég szűken tudtak írni 

az előterjesztésben. Pályázati kiírások fogják majd eldönteni a célokat. Erre 100 millió Ft-os 

céltartalék képzés szerepel a koncepcióban. Azok a fejlesztések, amiket számszerűen ki tudtak 

mutatni azok megjelölésre kerültek. Ezek elmaradt vagy áthúzódó vagy újként betervezett 

célokként kerültek a koncepcióba. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni az elmondottakat. Megadja a szót Dékány József 

bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolják a 

Képviselő-testület felé 2014. évi költségvetés koncepcióját. 

 

dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – Az oktatási bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 2014. évi 

költségvetés koncepcióját. Elmondja, hogy Nyuzó Marietta bizottsági tag, képviselő olyan 

ötlettel állt elő, melyet a felújítási elképzelések közé még be lehetne tervezni. Átadja a szót 

részére. 

 

Nyuzó Marietta képviselő – A fejlesztési tervek közé szeretné ha bekerülne az Idősek 

Napközi Otthonának a további fejlesztését abból kifolyólag, hogy egyre több olyan idős 

személy kerül be az otthonba, akinek fontos az ápolása és nem csak a  gondozása. Az 

intézménynek a kialakítása sajnos olyan, hogy egy központi helyről lehet megközelíteni a 

szobákat. Az intézményben körfolyosós aulák vannak kialakítva, amik úgymond holtterek. A 

műszaki iroda vezetőjével és az építésügy vezetőjével már körbenézték, hogy ezeket az aula 

jellegű tereket, melyek nincsenek beépítve és kihasználva sincsenek, a szakszerű gondozás 

ápolás minőségi javításának érdekében tetőtérrel kellene lefedni és nővérpultokat kialakítani. 

Ez 3 darab tetőszerkezet kialakítását jelentené. 

 

Novák Imre alpolgármester – Szavazásra kéri a testületet. Aki elfogadja 2014. évi 

költségvetés koncepcióját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozza. 
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Határozat: 

407/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete a 2014. évi költségvetési 

koncepciót jóváhagyólag elfogadja. 

A Képviselő testület megbízza a polgármestert a költségvetési koncepció 

átdolgozásával, annak érdekében, hogy a januári testületi ülésen a 2014. évi 

költségvetés tervezete első olvasatban megtárgyalásra kerülhessen. 

Az egyensúly megteremtése érdekében elrendeli, hogy a Pénzügyi Ellenőrző- 

Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság kezdje meg az egyeztetéseket a 

kialakított ütemterv szerint.  

Az önkormányzat önként vállalt feladatainak felülvizsgálatára kerüljön sor, 

lehetséges alternatívák feltárásával költségcsökkentés vagy bevétel növelés 

terén.   

 

Felelősök:  
 Novák Imre alpolgármester  

 Balogh Csillajegyző 

 Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő 

Bizottság elnöke, képviselő 

 Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 Intézményvezetők 

Határidő: folyamatos  

 

Kanó József képviselő – Véleménye szerint ezeknek az ötleteknek most nincs itt az 

aktualitása. 

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – Elmondja, hogy az 

intézmény a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásához tartozik. Ha a társulással együtt 

közösen pályázna az önkormányzat, nagyobb esély lenen a felújításra. 

 

dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – Támogatja az felvetett elképzelés megvalósítását. 

 

5. Napirendi pont 

 

Novák Imre alpolgármester – Ötödik napirendi pontra tér át, mely a bejelentéseket 

tartalmazza. Első bejelentés a Seres István Sporttelep műfüves pályájának a díjmentes 

használatával kapcsolatos. Két testnevelő pedagógus érkezett a kérelem. Az előterjesztésben 

úgy szerepel, hogy teljesen díjmentesen kérnék a sporttelep használatát. Viszont az 

előterjesztésben is szerepel, hogy 1.500,- Ft/óra+áfa összegű bérleti díjat fizet az oktatási 

intézmény és ebbe a díjba tartozzon bele a műfüves pálya használata is. Megadja a szót 

Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság állásfoglalása az volt, hogy ezt tisztázni kellene. Ugyanis egyszer az 

1500,-Ft/óra+áfa összegre hivatkoznak, másik oldalt pedig díjmentes használatot kérnek. 

 



 17 

Novák Imre alpolgármester – megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a testületet. 

Aki egyetért azzal, hogy a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény kérelmét fogadják el kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

Határozat: 

408/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 

Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Dévaványai Oktatási Egysége 

(5510 Dévaványa, Mezőtúri u. 2.) intézményben dolgozó testnevelő tanárok által 

benyújtott kérelmet elfogadja. A Képviselő-testület a Seres István Sporttelep épületében 

lévő öltöző helyiség és a sportpálya bérleti díját, az oktatási egység szakmai munkájának 

segítése érdekében 1.500,- Ft/óra+áfa összegben határozta meg a 293/2013. (VII.11.) 

Kt. határozatban, mely a mostani döntéssel kiegészül a műfüves pálya használatára 

vonatkozóan is, úgy hogy a bérleti díj összege 1.500,- Ft/óra + Áfa marad. 

 

Felelős:      Novák Imre alpolgármester 

       Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  folyamatos 

 

Novák Imre alpolgármester – Következő bejelentés egy tájékoztató az Európai Autómentes 

Nap megvalósulásáról. A 173/2013.(IV.25.) határozatban a Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a 2013. szeptember 16. és 22. között 

megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét kampányhoz és 2013. szeptember 20-án 

Európai Autómentes Napot szervez. 

A szervezés lebonyolításában a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány működött közre. 

A lebonyolításhoz szükséges forrásokat támogatóktól gyűjtötte össze. 

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány kérelmet nyújtott be a Békés Megyei 

Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi, Közrendvédelmi és Turisztikai Bizottsága 

részére, amelyre jelzés a mai napig nem érkezett. 

A támogatók és személyes segítők részére több mint 70 köszönőlevelet küldtek ki, akik 

anyagi vagy természetbeni támogatásukkal, illetve önkéntes munkával hozzájárultak a 

program sikeres megvalósításához.  

A plakátokon meghirdetett programok maradéktalanul megvalósultak. A „Tiszta levegő – 

mozdulj érte” szlogennek megfelelően a már bevált programokon kívül környezetvédelmi 

feladatok (a szelektív hulladékgyűjtés fontossága), napkollektor bemutató, mint alternatív 

energiaforrás, rendőrautó bemutatása és közlekedési tájékoztató valósult meg. A gyerekek 

népi játékokkal is hódolhattak a mozgás örömének, a feladatokban résztvevők almát kaptak. 

Délután kézműves foglalkozások, „egy perc és nyersz” típusú játékok, gyógynövény 

bemutató, gyógynövényes szappanok bemutatása mellett zöldség-, gyümölcssaláta várta az 

érdeklődőket. A legnagyobb tömeget megmozgató IV. Gurul Ványa felvonulás volt, amelyen 

994-en vettek részt. Így a tavalyi 706 regisztrált résztvevővel büszkélkedő rekord az idén 

megdőlt. Évről-évre többen vesznek részt ezen a rendezvényen. 

A megvalósult eseményről elmondhatják, hogy civilek, vállalkozók és intézmények 

összefogása nélkül nem valósulhatott volna meg.  

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság 

véleményét. 
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság köszönettel vette a program megvalósulását és a megvalósulást segítő 

személyek munkáját. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a testületet. 

Aki elfogadja az Európai Autómentes Nap megvalósulásáról szóló tájékoztatót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

409/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Autómentes Nap 

megvalósulásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja. 

 

Felelős:  - 

Határidő: -  

 

Novák Imre alpolgármester – Soron következő bejelentésre tér át, mely SZSZB póttagok 

megválasztásával kapcsolatos az időközi polgármester választásra. Megadja a szót Balogh 

Csilla jegyző részére. 

 

Balogh Csilla jegyző – A 2013. július 31-ei rendkívüli ülésen a 325/2013.(VII.31.) Kt. 

határozatával döntött a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 

23. § (1) bekezdése alapján Dévaványa településen működő szavazatszámláló bizottság tagjai 

és póttagjai megválasztásáról. 

A Ve. 25. §-a értelmében a választási bizottságoknak - a 23. §-ban említetteken felüli - 

további egy-egy tagját a független jelölt bízza meg. A választási bizottságok megbízott tagjait 

a szavazás napját megelőző 16. napig (2013. október 25.) a választási bizottság elnökénél, a 

szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell 

bejelenteni. A bejelentés tartalmazza a megbízott tag nevét, lakcímét és személyi azonosítóját. 

A független polgármester-jelöltek nyilatkozatai alapján nem kívánnak további személyeket 

delegálni a szavazatszámláló bizottságokba.  

A választási bizottságok működésük tartama alatt hatóságnak, tagjaik hivatalos személynek 

minősülnek. A bizottság testületként működik, a határozatképességhez a tagok többségének 

jelenléte szükséges. 

A választási bizottságok jogszerű és biztonságos működése érdekében kéri a Képviselő-

testületet, hogy a Ve. 23. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság póttagjává az 

alábbi három személyt megválasztani szíveskedjenek. 

Szavazatszámláló Bizottság póttagjai:  
Kajla Csilla   Dévaványa, Viharsarok u. 8. 

Kajla Mónika    Dévaványa, Asztalos u. 9. 

Gyányi Marianna    Dévaványa, Bánomkert u. 2/1. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni az elmondottakat. Megadja a szót dr. Ágoston 

Sándor bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság döntését. 
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a testület felé. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a Ve. 23. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság póttagjává 

választani az előterjesztésben felsorolt személyeket kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

410/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján Dévaványa településen működő 

szavazatszámláló bizottság póttagjává választja az alábbi személyeket: 

Szavazatszámláló Bizottság póttagjai:  

Kajla Csilla   Dévaványa, Viharsarok u. 8. 

Kajla Mónika    Dévaványa, Asztalos u. 9. 

Gyányi Marianna    Dévaványa, Bánomkert u. 2/1. 

 

Felelős:   - 

Határidő:  - 

 

Novák Imre alpolgármester – Következő bejelentés ismertetéséhez átadja a szót Szarka 

Andrea igazgatási irodavezető részére. 

 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető - A WestEnd City Center ügyvezető igazgatója egy 

egyedülálló lehetőséggel kereste meg önkormányzatot. Egy különleges helyszínen egy 

különleges kiállítást szerveznek „Címer Kiállítás” elnevezéssel, ahol a települések címereiket 

mutathatják be egyrészről. Másrészről lehetőséget biztosítanak egy weboldalon keresztül a 

címer történetének, a település múltjának, jelenének, a képviselő-testület munkájának, az 

aktuális turisztikai rendezvényeknek, látnivalóknak, legfrissebb híreknek, helyi 

vállalkozásoknak, termékeknek, szolgáltatásoknak a bemutatására a 2014. évben. A 

kiállításról szóló részletes tájékoztató az előterjesztéshez mellékelve van. A felsoroltak éves 

költsége a településre vonatkozóan 300.000,-Ft+ÁFA összeg, melyet még 2013. december 31-

ig szükséges megfizetni. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni az elmondottakat. Megadja a szót Dékány József 

bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság javaslatát. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és nem javasolják a kiállításon 

való részvételt. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére, 

hogy ismertesse az oktatási bizottság javaslatát. 
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dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – Az oktatási bizottság szintén tárgyalta az előterjesztést és nem javasolják a 

kiállításon való részvételt. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy Dévaványa ne vegyen részt  a „Címer Kiállítás"-on és ne kérje a 

weboldal biztosítását kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

411/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván 

részt venni a „Címer Kiállítás"-on és nem kéri a weboldal biztosítását. 

A Képviselő-testület megbízza az Alpolgármestert a határozatban foglaltak szerint 

járjon el. 

 

Felelős: Novák Imre alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Novák Imre alpolgármester – Elmondja, hogy a következő bejelentés a Nagycsaládosok 

Dévaványai Egyesületének a kölcsönadott támogatás rendezéséről szóló döntéshozatal. 

Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető - A Képviselő-testület 2012. december 

13-án tárgyalta a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesület azon kérelmét, miszerint az 

Egyesület 60 000,- Ft támogatást kért gázszámlák megemelkedett díjfizetéséből adódóan. 

Kérelmét azzal indokolta, hogy az Egyesület szempontjából előnytelen szerződés kötöttek.  

Akkor a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 60.000,- Ft visszatérítendő támogatást nyújt 

azzal a feltétellel, hogy ha a többletkiadás valóban az előnytelen gázszerződésből van, úgy a 

kamatmentes támogatás vissza nem térítendő támogatássá alakul át, egyéb esetben a 

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének visszafizetési kötelezettsége áll fenn az 

önkormányzat felé.  

A határozat végrehajtása érdekében ellenőrzés alá került az Egyesület által benyújtott 2011. 

évi és 2012. évi gázszámlákról készült másolatok, amelyek a gazdálkodási irodában 

megtekinthetőek. Abból az állapítható meg, hogy pénzforgalomban valóban, a 2012.évben 

kifizetett gázdíj 254.017,- Ft volt, míg előző évben 163.352,- Ft. Az is látszik, hogy a 2012. 

évi pénzforgalomban két részletfizetési számla is teljesült, ami a 2011. évi gázfogyasztásról 

szól. Tehát inkább a pénzforgalmi kifizetés nagysága, ami fizetési gondot okozott az 

egyesületnél abból adódóan is, hogy a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázat 

elutasításra került. Ezután fordult a kérelemmel a Képviselő-testület felé pótlólagos támogatás 

igénnyel, melyről a döntés a 397/2012.(XII.13.) Kt. határozat alapján megtörtént, úgy, hogy 

vagy véglegessé válik a támogatás, vagy visszafizetési kötelezettség terheli. 

A számlák ellenőrzése megtörtént így dönteni kell a Képviselő-testületnek arról, hogy az 

Egyesületnek nyújtott kamatmentes támogatás vissza nem térítendő támogatássá alakul át 

pénzforgalom nélkül, vagy egyéb esetben érvényes a döntés, hogy a visszafizetési 

kötelezettség fenn áll az önkormányzat felé.  
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Novák Imre alpolgármester – Megköszöni az előterjesztés ismertetését. Megadja a szót 

Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság javaslatát. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság javasolja a testület felé, hogy a Nagycsaládosok Dévaványai 

Egyesületének ne kelljen a 60.000,- Ft-ot visszafizetnie. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megadja a szót dr. Ágoston Sándor bizottsági elnök részére, 

hogy ismertesse az oktatási bizottság javaslatát. 

 

dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – Szintén tárgyalta az előterjesztést az oktatási bizottság is és javasolják, hogy a 

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének ne kelljen a 60.000,- Ft-ot visszafizetnie. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal a határozati javaslattal miszerint a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 

részére 60.000,- Ft kölcsönadott támogatás visszafizetésétől tekintsen el a testület, úgy hogy 

azt támogatásként az egyesület részére átadja kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

412/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

397/2012.(XII.13.) Kt. határozat alapján a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 

részére 60.000,- Ft kölcsönadott támogatás visszafizetésétől eltekint, úgy hogy azt 

támogatásként az egyesület részére átadja. A támogatás pénzforgalom nélkül kerül 

lebonyolításra a 2013. évi költségvetésben az államháztartáson kívülre nyújtott 

működési célú támogatások kölcsönállománya csökken a visszatérítendő működési 

célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat pedig nő. A 

támogatás további feltétele, hogy gázmérő óra minden hónapban leolvasásra 

kerüljön, melyet a szolgáltató felé köteles határidőre teljesíteni, erről írásban 

folyamatosan tájékoztatja a gazdálkodási irodát. 

A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete (5510 Dévaványa, Kossuth u. 11. 

képviseli: Szarka István elnök) a támogatás összegével legkésőbb 2014. január 31-

ig számla ellenében elszámol.  Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási 

kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási céltól eltérő 

felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzat felé.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal 

a támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, 

valamint hogy a támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a 

döntéshozó szerv, a támogatott adatait, valamint az elnyert támogatás összegét a 

kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, valamint a település internetes honlapján. 

 

Felelős:  Novák Imre alpolgármester 

  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
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Határidő:  döntés után 

 

Novák Imre alpolgármester – Következő bejelentést ismerteti. Dévaványa Felemelkedéséért 

Alapítvány kuratóriuma fordult a Képviselő-testülethez azzal a céllal, hogy az idei évben 

hátralévő 3 képzés útiköltségét, ami 21.990,- Ft és a 2014-es év 110.300,-Ft-os költségét 

támogatásként ítéljék meg számukra. 

Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány részére a 2013. évben 

felmerülő 22.000,- Ft-ot támogassa a testület, utólagos elszámolás mellett, továbbá a 

következő évi költségeket (110.300,- Ft) a 2014. évi költségvetésébe a működési kiadások 

előirányzat terhére tervezze be kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

413/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 

Felemelkedésért Közalapítvány (5510 Dévaványa, Hősök tere 1., képviseli: Tóth 

Julianna Kuratórium elnöke) 22.000,- Ft támogatásban részesíti, utólagos elszámolás 

mellett, továbbá a következő évi költségeket (110.300,- Ft) a 2014. évi 

költségvetésébe a működési kiadások előirányzat terhére betervezi.  

 

A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a határozatban foglaltak 

szerint járjon el.  

 

Felelős:  Novák Imre alpolgármester 

  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  értelem szerint 

 

Novák Imre alpolgármester – A következő bejelentést Szarka Andrea igazgatási irodavezető 

terjesztette a testület elé, ezért átadja a szót részére. 

 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) 68. § (1) bekezdése szerint az állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét - nevelési-

oktatási intézmény esetében a nevelőtestület, többcélú intézményben az igazgatótanács, a 

fenntartó, az intézmény székhelye szerint illetékes vagy az intézményt működtető települési 

önkormányzat, szakképző iskolában a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 

véleményének kikérésével - az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az állami 

köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról a 

megbízási jogkör gyakorlója dönt. 

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés i) pontja értelmében a köznevelési rendszer intézménye a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete az Nkt. 83. § (3)-(4) 

bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megküldte a Békés Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálatának főigazgatói beosztására beérkezett pályázatokat véleményezésre. A 

pályázatok megtekinthetőek a közös önkormányzati hivatal 10. számú irodájában, valamint a 

bizottsági és képviselő-testületi ülésen. 
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Az Nkt. 83. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a vélemény kialakításához minden olyan 

információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a 

fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre áll. A vélemény kialakításához - az 

információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell 

biztosítani az érdekeltek részére. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni az elmondottakat. Átadja a szót dr. Ágoston 

Sándor bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – Az idő rövidsége miatt a bizottság nem tudott döntést hozni. 

 

Novák Imre alpolgármester – megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a testület a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói 

beosztásának ellátására D. Nagy Anikó pályázatát támogassa kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

414/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott 

véleményezési jogkörében eljárva, támogatja a Békés Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat főigazgatói beosztásának ellátására Csepregi András pályázatát.  

 

A Képviselő-testület megbízza az Alpolgármestert, hogy a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerület Igazgatóját értesítse. 

 

Felelős:  Novák Imre alpolgármester 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető  

Határidő:  azonnal 

 

Novák Imre alpolgármester – Következő előterjesztés ismertetéséhez szintén átadja a szót 

Szarka Andrea igazgatási irodavezetőnek.  

 

Szarka Andrea igazgatási irodavezető - A Képviselő-testület május havi rendes ülésén a 

219/2013.(V.30.) Kt. határozatával fogadta el a Dévaványai Általános Művelődési Központ 

alapító okiratát. Az alapító okirat elfogadásával többek között módosult az intézmény 

elnevezése is. A névváltozást követően szükséges módosítani a bölcsőde működési 

engedélyét, mely működési engedély módosítási kérelem mellékletét képezi a Képviselő-

testület által elfogadott bölcsőde szakmai programja is.  

A Dévaványai Általános Művelődési Központ vezetője Diósné Ambrus Erzsébet benyújtotta a 

bölcsőde szakmai programját,mely szakmai program megtekinthető a közös önkormányzati 

hivatal 10. számú irodájában, valamint a bizottsági és képviselő-testületi ülésen. 

A bölcsőde szakmai programját a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (5), (7) bekezdések alapján kell 
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elkészíteni. A bölcsődei nevelés-gondozás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a 

továbbiakban: Intézet) által kidolgozott Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 

és a Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai alapján folyik. A dokumentumok alapján 

a bölcsőde helyi szakmai programot készít. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-

gondozását biztosító bölcsőde helyi szakmai programja kidolgozásánál figyelembe veszi a 

sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére, gondozására vonatkozó szakmai 

iránymutatásokat. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni az elmondottakat. Átadja a szót dr. Ágoston 

Sándor bizottsági elnök részére. 

 

dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – A bölcsőde szakmai programját elfogadásra javasolta az oktatási bizottság. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétel, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja a bölcsőde szakmai programját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

415/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános 

Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegység bölcsődei szakmai 

programját elfogadja. 
 

A Képviselő-testület megbízza az Alpolgármestert a határozatban foglaltak szerint 

járjon el.  

 

Felelős:  Novák Imre alpolgármester 

Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK vezetője 

Határidő: értelem szerint 

 

Novák Imre alpolgármester – Következő bejelentés vállalkozás indításához szükséges 

önkormányzati ingatlanra vonatkozó bérleti igényről szól. Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy döntött, hogy ismételten meghirdeti a 01634/12 hrsz-on megvalósított 

üzemcsarnokát bérbeadásra. A pályázati felhívás értelmében az ajánlatok beadására 2013. 

október 24. 10 óráig volt lehetőség. Ezen időpontig egy ajánlattevő - Szántó Zsolt (5510 

Dévaványa Petőfi u. 24.) – nyújtotta be ajánlatát az alábbi tartalommal:  

Ajánlati ára: 300 Ft + Áfa/m
2
/hó 

Az ajánlattevő az üzemcsarnokban fém szerkezetek gyártását tervezi 2 fő foglalkoztatásával, 

indulásként 100 m
2
-es alapterület szükséglettel.  

Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság 

javaslatát. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a testület számára. 
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Novák Imre alpolgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

416/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 01634/12 hrsz alatti 

üzemcsarnok nemcsak egészben, hanem részenként történő bérbeadására vonatkozó 

helyi beszerzési eljárás során az alábbi döntéseket hozza:  

- Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 01634/12 hrsz alatti 

üzemcsarnok nemcsak egészben, hanem részenként történő bérbeadására vonatkozó 

helyi beszerzési eljárásra a Szántó Zsolt (5510 Dévaványa Petőfi u. 24.) érkezett 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.   

- Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 01634/12 hrsz 

alatti üzemcsarnok nemcsak egészben, hanem részenként történő bérbeadására 

vonatkozó helyi beszerzési eljárás eredményeként a Szántó Zsolt (5510 Dévaványa 

Petőfi u. 24.) 300 Ft+Áfa/m
2
/hó nettó összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

- Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 01634/12 hrsz 

alatti üzemcsarnok nemcsak egészben, hanem részenként történő bérbeadására 

vonatkozó helyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert a bérleti szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Novák Imre alpolgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2013. november 04. 

 

Novák Imre alpolgármester – Következő bejelentés a karácsonyi fénydekorációs eszközök 

beszerzéséhez kapcsolódik. Dévaványa Város Önkormányzata pályázat benyújtását tervezi a 

Blachere Illumination Hungary Kft. által meghirdetett karácsonyi fénydekorációs eszközök 

beszerzésére vonatkozó szülinapi pályázati felhívásra.  

: -

. 

A pályázható összeg alsó határa: nettó 300.000.- Ft, melynek 50 %-a az önerő, 50 %-a a 

kedvezmény.  

: mindenki (önkormányzatok, cégek, magánszemélyek), aki a pályázati 

kiírásban foglaltaknak képes megfelelni és vállalja a NYILATKOZAT a 2013/03 sz. 

Pályázatban illetve a Szülinapi Pályázati Felhívás 2013 kiírásban foglalt feltételeket. 

: A 

-

ILLUMIN . 

A pályázat benyújtási határideje: 2013. október 31. 13 óra   

: .  
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bb 2013. 

november 15-ig, a pályázó rendelkezése szerint. Ez történhet a pályázó saját szállítása, vagy 

cégünk megoldásában. Ebben az esetben a szállítási költség a pályázati összeg 3 %-a.  

Ajándék jár azoknak, akik szerződéskötéskor a szállítás előtt minimum 15 nappal, a számla 

kézhezvételétől számított, 2 napon belül vállalják a fizetést.:1 db, , 120 

leddel.  

Az önkormányzat jelenleg 16 db oszlopdísszel és 2 útfellett átfüggesztett dísszel rendelkezik. 

2009-ben az E-ON jóvoltából 33 oszlopra került kiépítésre csatlakozási lehetőség, így további 

14 oszlop dísz és további 1 db átfüggesztés telepítésére van lehetősége önkormányzatunknak.  

A jelenlegi oszlopdíszeinkhez hasonló motívum kapható nettó 15.000Ft-ért fehér színben, így 

a meglévő díszekkel kombinálva (1 fehér 1 zöld) díszítéssel változatosabbá tehető a 

karácsonyi díszkivilágítás. Mindezek mellett meg kell említenünk azt is, hogy a felszerelés és 

leszereléshez igénybe veendő E-ON partner szerelőnek is keletkezik munkadíja, valamint a 

fogyasztás költségét is meg kell térítenünk a szolgáltatónak. Az elmúlt évben 16 dísz fel- és 

leszerelésének díja 128.200 Ft + Áfa összegbe került.  

Átadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság tárgyalta az előterjesztést és a pályázat benyújtását javasolja a testület 

részére. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megkérdezi van-e még valakinek, hozzászólása, észrevétele a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a képviselőket. Aki egyetért a pályázat benyújtásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

417/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a Blachere 

Illumination Hungary Kft. által meghirdetett karácsonyi fénydekorációs eszközök 

beszerzésére vonatkozó szülinapi projektfelhívásra pályázatot nyújt be. A pályázat 

keretében az önkormányzat 10 db PN316 sz. kandeláber motívum megnevezésű 

fénydekorációt kíván beszerezni. Az önkormányzat a pályázathoz szükséges 

196.215 Ft önerőt (pályázat önerő 150.000 Ft + szállítási költség 4.500 Ft + Áfa 

összeg 41.715 Ft) a 2013. évi fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert a pályázat határidőre történő 

benyújtásával.  

 

Felelős:  Novák Imre alpolgármester 

Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2013. október 31. 

 

Novák Imre alpolgármester – Következő bejelentés témája a 01634/12 hrsz-ú ingatlanból 

magáncélú beruházási jelleggel ingatlan értékesítésére indított beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlat értékelése. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

390/2013. (X.11.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy pályáztatás útján meghirdeti eladásra az 

01634/12 hrsz-ból telekalakítást követően kialakításra kerülő 18.000 m
2
 területű, ipartelep 
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művelési ágú 6.601.320Ft+ÁFA induló vételárú ingatlanát helyi munkaerőt foglalkoztató 

ipari létesítmény építésére, 2 éven belüli beépítési kötelezettséggel, valamint egyetért a 

pályázati felhívás megjelentetésével. A pályázati felhívás értelmében az ajánlatok beadási 

határideje 2013. október 24. 9 órai időponttal került meghatározásra.  

Az ajánlat benyújtásának időpontjáig egy ajánlattevő (MAXAQUA Kft. 2083 Solymár 

Tersztyánszky út 122.) fizette be a pályázati dokumentációjáért járó összeget. Ajánlatát a 

beadási határidőig benyújtotta.  

A pályázati felhívás  értelmében az önkormányzat, mint ajánlatkérő az ajánlat benyújtását 

biztosíték adáshoz kötötte, amelynek összege a vételár 10%-a. A biztosíték összegét az 

ajánlattevőnek az önkormányzat bankszámlájára kellett átutalnia az ajánlattételi határidőig. 

Ezen összeg az önkormányzat számlájára nem érkezett meg, így az ajánlattevő ajánlata a 

részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint érvénytelen.  

Az önkormányzat javasolja a pályázati felhívás újbóli megjelentetését.  

Megadja a szót Dékány József bizottsági elnök részére, hogy ismertesse bizottság javaslatát. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság a pályázat felhívás újbóli megjelentetését javasolja a testület felé. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni az elmondottakat. Megkérdezi van-e még 

valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további 

hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a pályázati felhívás újbóli megjelentetésével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

418/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 01634/12 hrsz-

ból telekalakítást követően kialakításra kerülő 18.000 m
2
 területű, ipartelep művelési 

ágú 6.601.320Ft+ÁFA induló vételárú ingatlanát helyi munkaerőt foglalkoztató ipari 

létesítmény építésére, 2 éven belüli beépítési kötelezettséggel történő értékesítése” 

tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálása kapcsán az 

alábbi döntéseket hozza:  

1. A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

„01634/12 hrsz-ból telekalakítást követően kialakításra kerülő 18.000 m
2
 területű, 

ipartelep művelési ágú 6.601.320Ft+ÁFA induló vételárú ingatlanát helyi 

munkaerőt foglalkoztató ipari létesítmény építésére, 2 éven belüli beépítési 

kötelezettséggel történő értékesítése” című helyi beszerzési eljárásra a 

(MAXAQUA Kft. 2083 Solymár Tersztyánszky út 122.) érkezett ajánlattevőknek 

az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvénytelennek és 

alkalmatlannak nyilvánítja.  

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „01634/12 

hrsz-ból telekalakítást követően kialakításra kerülő 18.000 m
2
 területű, ipartelep 

művelési ágú 6.601.320Ft+ÁFA induló vételárú ingatlanát helyi munkaerőt 

foglalkoztató ipari létesítmény építésére, 2 éven belüli beépítési kötelezettséggel 

történő értékesítése”  című helyi beszerzési eljárást eredménytelennek 

nyilvánítja.  
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3. A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

pályáztatás útján meghirdeti eladásra az 01634/12 hrsz-ból telekalakítást 

követően kialakításra kerülő 18.000 m
2
 területű, ipartelep művelési ágú 

6.601.320Ft+ÁFA induló vételárú ingatlanát helyi munkaerőt foglalkoztató ipari 

létesítmény építésére, 2 éven belüli beépítési kötelezettséggel, valamint egyetért 

pályázati felhívás megjelentetésével az alábbiak szerint:  

 

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan eladása 

Pályázat tárgya: a 01634/12 hrsz-ból telekalakítást követően kialakításra kerülő 

ipartelep művelési ágú ingatlan helyi munkaerőt foglalkoztató ipari létesítmény építése 

céljából, 4 éven belüli beépítési kötelezettséggel történő értékesítése. 

Ajánlat benyújtásának  határideje:  2013. november 18. 9
00

 óra 

 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13. 

számú irodája 

 módja:  személyesen vagy postai úton 

Az ajánlati kötöttség időtartama:  

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik 

és az eredményhirdetéstől számított 90 napig tart. 

 

Pályázati biztosíték: 

 Az ajánlatkérő pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, amelynek összege a 

vételár 10%-a. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat 

K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia az 

ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók 

részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes 

esetében a szerződés aláírásával egyidőben a vételárba beszámításra kerül.   

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13. számú irodájában Feke László műszaki 

irodavezetőtől. 

Részletes pályázati kiírás átvehető – amennyiben az ajánlattevő a korábbi pályázati 

kiírás révén nem rendelkezik - 250.000,-Ft+ÁFA egységáron, dokumentáció formájában 

a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13. számú irodájában 2013. november 4-től 

ügyfélfogadási időben. 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan eladása 
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Pályázat tárgya: a 01634/12 hrsz-ból telekalakítást követően kialakításra kerülő 

ipartelep művelési ágú ingatlan helyi munkaerőt foglalkoztató ipari létesítmény építése 

céljából, 4 éven belüli beépítési kötelezettséggel történő értékesítése. 

Ajánlat benyújtásának  határideje:  2013. november 18. 9
00

 óra 

 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13. 

számú irodája 

 módja:  személyesen vagy postai úton 

Az ajánlati kötöttség időtartama:  

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik 

és az eredményhirdetéstől számított 90 napig tart. 

 

Pályázati biztosíték: 

 Az ajánlatkérő pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, amelynek összege a 

vételár 10%-a. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat 

K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia az 

ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók 

részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes 

esetében a szerződés aláírásával egyidőben a vételárba beszámításra kerül.   

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13. számú irodájában Feke László műszaki 

irodavezetőtől. 

Részletes pályázati kiírás átvehető – amennyiben az ajánlattevő a korábbi pályázati 

kiírás révén nem rendelkezik -  250.000,-Ft+ÁFA egységáron, dokumentáció formájában 

a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 13. számú irodájában 2013. november 4-től 

ügyfélfogadási időben. 

 

Az értékesíteni kívánt ingatlan adatai: 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

a) az ajánlatok felbontásának a helye és időpontja:  

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 18. számú irodája  

2013. november 18. 9
00

 óra 

 

b) az eredményhirdetés helye és időpontja: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 18. számú irodája  

2013. november 29. 9
00

 óra 

 

c) a pályázati ajánlatok közül legmagasabb összeget kínáló ajánlat a nyertes 

Ingatlan hrsz-a Terület nagysága 

m
2
 

Művelési ága Induló vétel ár 

01634/12 hrsz-

ból 

telekalakítást 

követően 

kialakítandó 

18.337 ipartelep 6.601.320 Ft+ÁFA 
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d) a pályázatok felbontásánál az ajánlattevők vagy meghatalmazottjuk, illetve az 

ajánlatkérő nevében eljáró személyek lehetnek jelen; 

e) a pályázatok elbírálására jogosult a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati 

Vagyonkezelő Bizottság javaslatára a Képviselő-testület; 

 

Alternatív ajánlattételre lehetőség: nincs 

 

Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és 

tények:  

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása: 

- pénzintézettől származó és 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi, kötelező 

tartalommal: 

 mióta vezeti az ajánlattevő számláját, 

 milyen az ajánlattevő pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége, 

 volt-e az ajánlattevő számláján az utóbbi 1 évben sorban állás, és ha igen, 

hány esetben, az ajánlattevő fizetési kötelezettségének pontosan tesz-e eleget, 

- 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy semmiféle köztartozása nincs. 

Műszaki alkalmasság igazolása: 

- ajánlattevő nyilatkozata helyi munkaerőt foglalkoztató ipari létesítmény 

építéséről; 

- az ajánlattevő által foglalkoztatni kívánt szakemberek és vezetők bemutatása a 

személyek megnevezésével, képzettségük, gyakorlati idejük feltüntetésével; 

- ajánlattevő nyilatkozata 4 éven belüli beépítési kötelezettségvállalásról; 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 

a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton; 

b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított 

határidő 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 egyértelműen határozza meg, vagy más 

ajánlatához, valamely feltételhez köti; 

e) olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása 

van, továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette. 

 

Egyéb információk: 

1. Az ajánlatot zárt, borítékban/csomagban, 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) 

kell beadni, az ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az 

ajánlatbeadásra vonatkozó határidőig. A borítékra a következőt kell ráírni: "A 

01634/12 hrsz-ból telekalakítást követően kialakításra kerülő ipartelep művelési 

ágú ingatlan értékesítése." 

 

2.  Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani: 

 A melléklet:  a pénzintézettől származó nyilatkozat 

 B melléklet: igazolás köztatozásokról  

 C melléklet:  műszaki alkalmasság nyilatkozatai 

 D melléklet:  aláírási címpéldány (ok) 

  



 31 

3.  Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelölte a második legmagasabb 

összegű ajánlatot tevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal fog 

szerződést kötni. 

4.  A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevő személy nem lehet az ajánlatot 

benyújtó pályázó: 

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 

685. § b./ pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, 

b) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján 

közvetlen felettese, vagy beosztottja, 

c) szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja, 

d) ha a pályázó jogi személy, vagy cég annak tulajdonosa, résztulajdonosa, 

vezető állású alkalmazottja. 

5.  A 4. bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat értékelésében 

és elbírálásában résztvevőtől bármely oknál fogva nem várható el az ügy 

elfogulatlan megítélése (továbbiakban: elfogultság). 

6.  A pályázat értékelésében, elbírálásában résztvevő köteles haladéktalanul 

bejelenteni, ha vele szemben bármely, a 4., 5. bekezdésekben körülírt 

összeférhetetlenségi ok áll fenn. 

7.  Összeférhetetlenségi ügyben a kiíró dönt. 

8.  A pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket 

(legmagasabb árat) kínáló megalapozott ajánlat mellett kell dönteni. 

9. A pályázat beadásának feltétele a dokumentáció megvásárlása. A kiíró a 

dokumentációt 250.000 Ft + Áfa összegért Dévaványa Város Önkormányzat által a 

K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára történt 

átutalást követően bocsátja rendelkezésre az ajánlattevők részére. A pályázat 

nyertesének a dokumentáció vételára beszámít az ingatlan vételárába, amennyiben 

azt megvásárolja. Ha a nyertes nem él vásárlási jogával úgy elveszíti a 

dokumentációért fizetett vételárat. A nem nyertes ajánlattevők részére a 

dokumentációért fizetett teljes vételárat a döntést követő egy héten belül 

visszautalásra kerül.  

10. Nem magánszemély nyertes esetén a szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) szerinti átlátható szervezettel köthető meg.  

11.Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (Nvtv.)14. §. (2) bekezdése értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog 

illeti meg.  

12. A nyertes ajánlattevővel a szerződés abban az esetben köthető meg, amennyiben a 

Magyar Állam az elővásárlási jogáról lemond.  

 

A képviselő-testület megbízza a műszaki irodát a pályázati felhívásban foglaltak 

lebonyolításával.  

 

Felelős:  Novák Imre alpolgármester 

Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2013. november 04. 

 

Novák Imre alpolgármester – Következő bejelentés ismertetéséhez megadja a szót Szűcsné 

Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére. 

 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető - A Képviselő-testület a 

109/2013.(III.28.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a Tartósbetegségben Élők 
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Dévaványai Egyesülete részére 100.000,- forint támogatást nyújt a Betakarítási ünnepségen 

résztvevő tagok megvendégeléséhez és a Karácsonyi ünnepség megrendezéséhez. A döntés 

alapján a megállapodás aláírásra került.  

Az Egyesület nevében Kozma Bálintné elnök asszony azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testület felé, hogy az eredeti kérelemtől eltérően ne a fenti programok megvalósítására 

használják el a támogatást, hanem ahogyan a kérelmében leírja tároló szekrényt, továbbá 

szükséges irodaszereket szeretnének venni.  

A kérelem nem jár többletigénynél, csak a felhasználás célja változna, ha a Képviselő-testület  

jóváhagyja azt.  

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy hasonló kérelemmel találkozhat még ebben az 

évben, mert helyi szinten a civil szervezeteknek nyújtott támogatás egy része vendéglátás, 

étkezés, utazás, ajándékok..stb. A megváltozott adójogszabályok alapján ha a civil 

szervezetek éves  reprezentációja, adott ajándékai meghaladják a törvényben meghatározott 

értéket, akkor az azt meghaladó összeg 1,19 szorosa után 16 % személyi jövedelemadót  és 27 

% egészségügyi hozzájárulást kell  fizetni. A törvényben meghatározott adómentes értéket 

mindig a hatályos törvényekből lehet alkalmazni.  

Talán ez indokolja leginkább az Egyesület kérelmét, ami valamilyen szinten jogos, hiszen a 

juttatott reprezentáció után 51,17%-ot be kell fizetni a központi költségvetésbe.  

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni az elmondottakat. Megadja a szót dr. Ágoston 

Sándor bizottsági elnök részére. 

 

dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a határozati javaslatban leírtakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

419/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete kérelmét támogatja úgy, hogy a 

2013. április 11-én aláírt Támogatási megállapodás 2. pontjában meghatározott 

felhasználási céltól eltekint és hozzájárul ahhoz, hogy a 100.000 forintot 

eszközbeszerzésre használja fel.   

A civil szervezet a támogatás összegével a beszerzést követő 30 napon belül, de 

legkésőbb 2014. január 31-ig számla ellenében elszámol. Egyben tudomásul veszi, 

hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a támogatott összeg támogatási 

céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzat felé. 

A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy gondoskodjon a 

támogatottal a támogatási megállapodás módosításáról, a megítélt támogatás 

kifizetéséről, valamint hogy a támogatás elbírálást követő 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. 
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Felelős:  Novák Imre alpolgármester 

 Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

Novák Imre alpolgármester – A soron következő bejelentésre tér rá, mely a Dévaványa, 

Konrád utcai (730 és 735 hrsz-ú) ingatlanokra benyújtott vételi ajánlat. Megadja a szót 

Lengyel László műszaki ügyintéző részére, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Lengyel László műszaki ügyintéző – Elmondja, hogy Salánki Ádám Dévaványa, Gyomai u. 

9. szám alatti vételei ajánlattal fordult a Képviselő-testülethez az önkormányzat tulajdonát 

képező Dévaványa, Konrád utcai 730 hrsz-ú ingatlanra és a Konrád utcai 735 hrsz-ú ingatlan 

részére vonatkozóan. 

Ajánlata a 730 hrsz-ú ingatlan esetében 100.000,- Ft, míg a 735 hrsz-ú ingatlan vázlat szerinti 

részletére 120 Ft/m
2
. Beadványában az utóbbi ingatlan vázlat szerinti földhivatali megosztási 

költségének 50 %-át vállalja magára. Amennyiben az egész ingatlan kerülne eladásra, az 

esetben az ajánlati ár részéről 80 Ft/m
2
. 

A 735 hrsz-ú ingatlan a Gyomai úti és a Konrád utcai lakótelkek által körbezárt terület, 

közterületről nem megközelíthető, így az elmúlt mintegy 25 évben a határos ingatlanok 

használták bérleti szerződés nélkül. 

Mivel a műszaki iroda előzetes értékbecslése alapján az ingatlanok forgalmi értéke 

ingatlanonként kevesebb, mint 500.000,- Ft, (a 730 hrsz. esetében 120 Ft/m
2
 = 80.880,- Ft, 

míg a 735 hrsz. esetében 80 Ft/m
2
 =457.360,- Ft) ezért a Képviselő-testület dönthet a 

versenyeztetés mellőzéséről is. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megköszöni az elmondottakat. Megadja a szót Dékány József 

bizottsági elnök részére. 

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A bizottság a „C” határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek. 

 

Novák Imre alpolgármester – megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a „C” határozati javaslattal, mely szerint a testület mellőzze a versenytárgyalást 

kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazat, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

420/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

versenytárgyalás mellőzésével adja el a Dévaványa 730 hrsz. alatt lévő belterületi 

674 m
2 

alapterületű, természetben Dévaványa, Konrád u. 6. szám alatt található 

ingatlanának 1/1 tulajdonát Salánki Ádám Dévaványa, Gyomai u. 9. szám alatti 

lakosnak. 

 

Az ingatlan vételárát a megrendelt értékbecslés szerint állapítja meg. 
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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

versenytárgyalás mellőzésével adja el a Dévaványa 735 hrsz. alatt lévő, összesen 

5717 m
2 

területet oly módon, hogy azt elsődlegesen megvételre felajánlja a területet 

jelenleg használó határos ingatlantulajdonosok közül azoknak, akik vételi 

szándékukat kinyilatkozzák, és vállalják a szükséges telekalakítási eljárás költségeit. 

Azon terület esetében, ahol a jelenlegi használó ezzel a lehetőséggel nem él ( 

esetleges megosztás utáni maradék terület ), azt Dévaványa Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti Salánki Ádám Dévaványa, 

Gyomai u. 9. szám alatti lakosnak. Az ingatlan/ingatlanrészek vételárát 80,-Ft/m
2 

összegben állapítsa meg. 

Az ingatlan/ingatlanrészek vételárát a megrendelt értékbecslés szerint állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert az adásvételi szerződések 

aláírásával. 

 

Felelős:     Novák Imre alpolgármester 

            Lengyel László műszaki ügyintéző 

Határidő: értelemszerűen 

 

Novák Imre alpolgármester – Következő bejelentés a Csontvelő - Transzplantáció 

Alapítványtól érkezett. Azzal kereste meg a Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros 

Önkormányzat Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda részére gyermekjátékok, ruhaneműk s 

édességek vásárlására esetlegesen nyújtson támogatást a testület. Úgy gondolja, hogy 

Dévaványa önkormányzatának 40 civil szervezete van és a szűkös anyagi forrás nem teszi 

lehetővé, hogy más alapítvány részére is támogatást nyújtson a testület. 

Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy a szűkös anyagi forrásra való tekintettel ne támogassák a Csontvelő – 

Transzplantáció Alapítványt kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

421/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat szűkös anyagi forrására való tekintettel nem nyújt támogatást a 

Csontvelő – Transzplantáció Alaptívány (1439 Budapest, Pf.: 749.) Budapest 

Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája részére. 

 

Felelős: -  

Határidő: -  

 

Novák Imre alpolgármester – Elmondja, hogy a Dévaványa Város Önkormányzata a tavalyi 

év folyamán a Magyar Labdarugó Szövetség (MLSZ) támogatásával műfüves labdarugó 

pályát valósított meg. A megkötött együttműködési megállapodás V.15. pontja szerint az 

MLSZ rendelkezik a Futballpálya területére vonatkozó reklám célú felületek hasznosítási 

jogával. Az MLSZ a palánkok külső hirdetési felületének kizárólagos felhasználója. 

MLSZ a palánkok belső hirdetési felületének tekintetében,- 20x40-es pálya esetén - 20 db 
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100x200 centiméteres hirdetési felület, kizárólagos felhasználója. A kizárólagos hirdetési 

felületek elhelyezkedését az MLSZ jogosult meghatározni. MLSZ a nem kizárólagos 

felületek hirdetési jogát, illetve az abból származó bevételek 50%-át átengedi 

Önkormányzatnak. Amennyiben Önkormányzat nem él a nem kizárólagos felületeken 

(vagy annak egy részén) a hirdetési jogával, úgy az visszaszáll MLSZ-re, mely esetben az 

abból származó bevétel 100%-a MLSZ-t illeti meg. Az önkormányzat köteles nyilatkozni 

arról, hogy adott évre hány hirdetési felületen kíván élni a hirdetési jogával. Ezen 

hirdetési felület az önkormányzat esetében 30 db. Az önkormányzat, az általa kiadott 

hirdetési felületeket darabonként minimum 25 000Ft/év + ÁFA összegért adhatja bérbe és 

a hirdetési bevételekkel évente köteles elszámolni az MLSZ felé a tárgyévet követő 

március 31-ig. Önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a hirdetéseket kizárólag az MLSZ 

által erre kijelölt partnerrel helyezteti fel és távolítatja el a palánkokról. A reklámanyag 

felhelyezésének költsége a reklámozót terheli.  Az önkormányzat a pályához tartozó 

felületet (pl. labdafogó háló) reklám céljára nem veheti igénybe.  

 

Feke László műszaki irodavezető - Javasolják, hogy ezen hirdetési felületet igénybevételének 

lehetőségéről és feltételeiről a Dévaványai Hírlap következő számában tájékoztatásul 

megjelenjen.  

 

Novák Imre alpolgármester - Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a képviselőket.  

Aki egyetért azzal, hogy a hirdetési felület lehetőségét a Dévaványai Hírlap következő 

számában jelentessék meg kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

422/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MLSZ 

támogatásával megvalósuló 20*40 m műfüves futballpálya nem kizárólagos 

felületek hirdetési jogával élni kíván és a Dévaványai Hírlap legközelebbi számában 

megjelenteti tájékoztatás céljából. 

A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy az Együttműködési 

megállapodásban foglaltak szerint járjon el.  

 

Felelős:  Novák Imre alpolgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  2013. november 04. 

 

Novák Imre alpolgármester – Elmondja, hogy a következő bejelentés tájékoztatás az 

„Ifjúsági tábor létesítése Dévaványán” című pályázat támogatási összegéről. Dévaványa 

Város Önkormányzata a 160/2009. (XI.19.) FVM rendelet alapján, turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez nyújtandó támogatás jogcímre pályázatot nyújtott be Ifjúsági tábor 

megvalósítására 2009. 12.17-én. A pályázat elbírálásának ideje alatt a Képviselő-testület úgy 

döntött, hogy a pályázatban szereplő megvalósítási helyszín módosításra kerüljön. Az 

önkormányzat ezen módosítást jelezte a támogató szerv felé, aki a pályázat elbírálását 

megelőzően hozzájárult a helyszínváltoztatáshoz. Bár a helyszínváltoztatást a támogató szerv 
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engedélyezte, viszont a pályázatban beadott költségvetés átdolgozására nem volt 

lehetőségünk.   

A támogató szerv jelen beruházást 2011. júniusában 32.598.990 Ft támogatásban részesítette. 

Önkormányzatunk megkezdte a beruházás lebonyolításával kapcsolatos teendőket mint pl. 

módosított terv készítését, közbeszerzési eljárás, majd a kivitelezés lefolytatását. A pályázat 

megvalósításának ideje alatt a módosított helyszín miatt bekövetkezett változtatásokról 

változás bejelentést kellett benyújtanunk a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Minisztérium 

részére. A Minisztérium ezen változtatást, bár csökkentett támogatással, összesen 31.461.623 

Ft-tal elfogadta.  

2013. szeptember 23-án helyszíni ellenőrzésre került sor, ahol megállapítást nyert, hogy két 

létesítmény (sátorhely kialakítás és tereprendezés) esetében további támogatás megvonásra 

számíthatnak, így a már korábban megítélt támogatás további 574.358 Ft-tal csökkentésre 

került.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy az eredeti határozatban megítélt támogatás a 

helyszínmódosítás miatt 1.137.367 Ft-tal, míg a helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások 

miatt 574.358 Ft-tal csökkentésre került.   

Megadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – Elmondja, hogy a 

tájékoztatást ő kérte a pénzügyi bizottság ülésén a műszaki irodától. Meglepően tapasztalja, 

hogy a megítélt támogatás még további 1.137.376,- Ft-tal csökkent. Nem érti, hogy az 

ellenőrzés során tett megállapítások során miért csökkent a megítélt támogatás 574.358,-Ft-

tal. Az erről készült jegyzőkönyvet szeretné megtekinteni. 

 

Feke László műszaki irodavezető – Amikor a fürdő ingatlanának részére került 

megtervezésre az ifjúsági tábor, akkor azzal pályáztak. Azon pályázat elnyerésével 

32.598.990,-Ft támogatásban részesültek a támogatási szerződés szerint. A Képviselő-testület 

később úgy döntött, hogy ezt a beruházást nem ezen a helyszínen fogja megvalósítani, hanem 

az ingatlan észak-nyugati oldalán. Ekkor ezt át kellett tervezni, viszont már az 

önkormányzatnak egy elnyert pályázata volt. A tervek átdolgozásra kerültek az eredeti 

tervezővel, ő készítette el a költségvetési kiírásokat is. Ezt a pályázat támogatójához be kellett 

nyújtani, aki a benyújtott tervek alapján az új helyszín ismeretében. Akkor már csak 

31.461.623,- FT támogatást ítéltek meg. 

Az elmúlt egy hónapban történt helyszíni ellenőrzés során további 574.358 Ft támogatást 

vontak meg. Ez a 12 sátorhely miatt alakult így, mert 4 sátorhelyen lett csak villamos ellátás, 

míg 8-nál nem. Ennek a részarányos költsége került megvonásra. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a képviselőket. 

Aki elfogadja az „Ifjúsági tábor létesítése Dévaványán” című pályázat támogatási összegéről 

szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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Határozat: 

423/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ifjúsági tábor létesítése 

Dévaványán” című pályázat támogatási összegéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

Felelős: -  

Határidő: -  

 

Novák Imre alpolgármester – Következő bejelentés ismertetésére megkéri Feke László 

műszaki irodavezetőt.  

 

Feke László műszaki irodavezető - Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött a 376/2013.(IX.26.)  Kt. határozatával, hogy a Dévaványa Vidéke Általános 

Fogyasztás és Értékesítési Szövetkezet (ÁFÉSZ) 5510 Dévaványa Árpád u. 2. sz. alatti 

kérelmező az Árpád u. 8. sz. alatti Áruház előtti rossz állapotú beton térburkolatának 

felújítása és az egységesen kialakítandó utcakép érdekében az önkormányzat városközpont 

rekonstrukciója során a felbontásra kerülő piros hullám térkő burkolatból a szükséges 

mennyiséget 1400 Ft/m
2
 áron biztosítja, valamint szakmai segítséget nyújt a kivitelezőtől 

történő árajánlat beszerzéséhez, annak elfogadása esetén a szerződés megkötéséhez és a 

kivitelezési munka ellenőrzéséhez.  

A kivitelező megadta árajánlatát mely szerint a 230 m
2
 térburkolat elkészítése az összes 

járulékos munkálatokkal együtt 2.474.470 Ft + Áfa. 

Rizmann Józsefné elnök asszonnyal a mai napon történt telefonos beszélgetés során megkérte 

arra, hogy előterjesztésben tájékoztassa és egyben kérje a képviselő-testületet, hogy ezen 

kivitelezési költséghez – mivel önkormányzati tulajdonrészt is tartalmaz az ingatlan – 

lehetőségeihez mérten járuljon hozzá.  

Az ingatlan nyilvántartás szerint 18/100 rész önkormányzati tulajdon, míg 82/100 rész 

szövetkezeti tulajdon. Egy másik lehetséges költségmegosztási módozat lehet a tulajdonosok 

által használt nettó összesített helyiségek területeinek az aránya.  

Ez az alábbiak szerint alakul:  

Az önkormányzatra eső rész 24 %, míg a szövetkezetre 76%-nyi nettó helyiség terület jut.  

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – Véleménye, hogy 

árajánlatot kellene erről kérni. 

 

Földi Imre képviselő – Érdeklődik, hogy közterületi díjat fizet-e az Áfész a különböző 

megtartott rendezvények során? 

 

Feke László műszaki irodavezető – Igen, 100 %-ban fizet. 

 

Balogh Csilla jegyző – Mekkora ebből a bevétele az önkormányzatnak? 

 

Feke László műszaki irodavezető – Nem jelentős. 

 

Novák Imre alpolgármester – Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a 

témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra 

kéri a képviselőket. 

Aki egyetért a „B” határozati javaslatban foglaltakkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

424/2013.(X.31.)  Kt.hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dévaványa 

Vidéke Általános Fogyasztás és Értékesítési Szövetkezet (ÁFÉSZ) Dévaványa, 

Árpád u. 8. sz. alatti Áruház előtti rossz állapotú beton térburkolat felújításának  

2.474.470,-Ft + Áfa összegű költségéhez a Dévaványa Város Önkormányzat 

tulajdoni hányadának arányában (18/100), azaz 445.405 + Áfa költséggel 

hozzájárul.  A költséget a Képviselő-testület 2013. évi költségvetés fejlesztési 

céltartaléka terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert a Dévaványa Vidéke Általános 

Fogyasztás és Értékesítési Szövetkezettel történő megállapodás megkötésére. 

  

Felelős:  Novák Imre alpolgármester 

  Feke László műszaki irodavezető 

Határidő:  folyamatos 

 

Novák Imre alpolgármester – Zárt ülés megkezdése előtt még elmondja, hogy a 

Gyomaközszolg Kft. megkezdte a fizetési felszólításokat és a számlákat kiküldeni. Ezzel 

kapcsolatban több lakos felkereste az elmúlt napokban. Érdeklődtek, hogy ezek a számlák 

milyen módon készülnek. Fekete József ügyvezető igazgatótól kért tájékoztatást. Elmondta, 

hogy a lakosság vonatkozásában elsősorban a januári számlák befizetése nem teljesültek. 

Továbbá elmondta még, hogy a 10.000,- Ft feletti tartozást a NAV-nak adják el, az ez alatti 

tarozásokat a Kft. kezeli. 

Átadja a szót Kiss Károly képviselő részére. 

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – Elmondja, hogy a 

Dévaványai Horgász Egyesület hamarosan megalakulhat a dévaványai bányató 

igénybevételével. Ha a Horgász Egyesület megkezdené az alakuló ülését, a továbbiakban a 

Képviselő-testület dönthetne arról, hogy a bányatavat hosszú távon bérbe adná-e számukra. 

Van egy rész, mely művelés alatt van, ezt az egyesületnek kellene majd körbekerítenie. 

 

Feke László műszaki irodavezető – A Bánya Felügyelőségtől már többször voltak kint a 

bányatónál. Azokat a dokumentációkat készítik el, amik a bányakapitánynak szükségesek az 

engedélyek kiadásához. 

 

Nyuzó Marietta képviselő – Érdeklődik, hogy a Horgász egyesületben ki lehet tag és ez 

hogyan fog működni? 

 

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő – A Horgász Egyesület 

megalakulására nagy igény van Dévaványán. Tag bárki lehet. Az alakuló ülés meg lesz 

hirdetve és ott bárki elmondhatja a véleményét, ötleteit. 

 

dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, 

képviselő – Megköszöni a dévaványai lakosoknak az október 27-én tartott Székely 

Menetelésen való részvételt. 
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Kanó József képviselő – Több lakos megkereste és kiderült, hogy egyre több embernek okoz 

gondot az, hogy a vízszolgáltatást kikötötték a lakásból. A testület néhány évvel ezelőtt hozott 

egy határozatot, mely szerint a közkifolyókat lecsökkentették. Véleménye szerint a 

közkifolyók számát mindenféleképpen felül kellene vizsgálni. Valamint azokon a területeken, 

ahol ritkán van közkifolyó, ott mindenképp meg kellene nyitni egyet-egyet. Költségvetési 

kihatása ennek nyilvánvalóan van. Ennek a feladatnak az elvégzésére a műszaki iroda 

kiválóan alkalmas. 

 

Feke László műszaki irodavezető – Ez ügyben szeretne címeket kapni, mivel víziközmű 

törvény ezt nem teszi lehetővé. A szolgáltatónak először korlátozást kell bevezetnie. Ahhoz, 

hogy egy lakosnál kikössél a vízszolgáltatást, az önkormányzat hozzájárulása szükséges. Ilyen 

hozzájárulást az önkormányzat nem adott ki.  

 

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, 

képviselő – A strand kiúszós részre november 1-től újra kinyit, így lehetőség van a téli 

fürdőzésre is. 

 

Novák Imre alpolgármester – Elmondja, hogy 2013. november 10-én időközi polgármester 

választás lesz Dévaványán és arra buzdít minden választójoggal rendelkező polgárt, hogy 

jelenjen meg a szavazáson és belátása szerint adja le a voksát. 

Megkérdezi, hogy a zárt ülés megkezdése előtt van-e még valakinek bejelentése? 

Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania, 

önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor. 

 

A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga az I-1/13-11/2013. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-7. 

oldallal bezárólag.  

 

 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is. 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 18
00

 órakor bezárja. 

 

 

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 

 

 

 

 

Novák Imre             Balogh Csilla 

alpolgármester                  jegyző  

 


