DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8461. Devecser, Deák tér 1. Tel: 88/512-730

Szám: 4001-16/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 5-én
(szerdán) 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.
Jelen vannak: Ferenczi Gábor
Bognár Ferencné
Dr. Németh Ákos Pál
Baráth Szilvia
Rosta Zoltán
Vörös Tibor

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselők

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Nyárs Hajnalka képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Szentes Gáborné ügyintéző
Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Várbiróné Bencze Barbara jegyzőkönyvvezető
Ferenczi Gábor polgármester: Sok szeretettel köszöntök mindenkit Devecser Város
Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy
a 7 fős Képviselő-testületből 6 fő jelen van, tehát határozatképesek vagyunk az ülést
megnyitom. Ismertetném a napirendi pontot. Javaslom a napirendek elfogadását azzal, hogy a
napirendről vegyük le a 20./ napirendi pontot. Az ülés előtti egyeztetés alapján 5 napirendi
pontot tárgyalnánk még meg. Az egyik a városi kamararendszer bővítése, lenne egy TOP-os
pályázat önerő biztosításáról, lenne még a letelepedési hozzájárulás, a romos épületekről,
valamint a lomizáról, lomtalanításról.
A jelenlévő képviselők száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendeket az alábbiak szerint
fogadta el:
NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések
(rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett
intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor
polgármester

NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

1. A telekadóról szóló 18/2017. (XI.30.) önkormányzati
rendelet módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

2. Devecser Sportegyesület elszámolása

Ferenczi Gábor
polgármester

3. Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Ferenczi Gábor
polgármester

4. Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz szivattyú felújítása

Ferenczi Gábor
polgármester

5. Az Iskolakonyhán meghirdetett konyhai kisegítő munkakör
betöltésére érkezett pályázatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

6. Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda csatorna
javítása jégkár miatt

Ferenczi Gábor
polgármester

7. Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda lapostető
szigetelési munkák elvégzése

Ferenczi Gábor
polgármester

8. Fakivágás – Park utca

Ferenczi Gábor
polgármester

9. Startmunka programba 1 fő tovább foglalkoztatása

Ferenczi Gábor
polgármester

10. Startmunka program keretében elvégzendő földművelési
tevékenységekre megbízás

Ferenczi Gábor
polgármester

11. TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott
városi területek rehabilitációja Devecserben" című
pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák műszaki
ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok
elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

12. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város
által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése”
című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok
ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

13. TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú
„A
társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című
pályázathoz
kapcsolódó
pszichológiai
tanácsadás
elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

14. TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi
együttműködés erősítése Devecserben” című pályázathoz
kapcsolódó programok ellátására vonatkozóan beérkezett
ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

15. TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi
együttműködés erősítése Devecserben” című pályázathoz
kapcsolódó eszközbeszerzésekre vonatkozóan beérkezett
ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

16. TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi
együttműködés erősítése Devecserben” című pályázathoz
kapcsolódó fórumok szervezésére vonatkozóan beérkezett
ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

17. TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi
együttműködés erősítése Devecserben” című pályázathoz
kapcsolódó kommunikációs eszközös beszerzésére vonatkozóan
beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

18. EFOP-3.3.2-16-2016-00235 azonosítószámmal, „Devecseri
Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért” pályázathoz
kapcsolódó szakmai vezető és projektmenedzsmenti feladatok
ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

19. Oktogon-Rubber Kft. 0623/2
ingatlanrészre vételi ajánlata

Ferenczi Gábor
polgármester

hrsz-ú

ingatlan

bérelt

20. Meggyeserdő laktanya területén hangár bérbeadása

Ferenczi Gábor
polgármester

21. Kamerarendszer

Ferenczi Gábor
polgármester

22. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú „Devecser
Meggyeserdei iparterület fejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódó önerő biztosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

23. Letelepedési hozzájárulás

Ferenczi Gábor
polgármester

24. Lomizás, lomtalanítás

Ferenczi Gábor
polgármester

25. Romos épületek

Ferenczi Gábor
polgármester

NAPIREND ELŐTT
Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek,
határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott
bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb
intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Az ajkai védőnői szolgálattal sikerült megoldani a
szolgálatunk működését, hogy a harmadik körzetünk helyettesítését Ivánné Heffler Rita
vállalta. Az Általános Iskolában és Szakiskolában a szükséges szűrések, oltásokat elvégzését
pedig Gyarmati Kálmánné, illetve Lakatné Horváth Katalin fogja ellátni 2019. júniusáig.
Örömteli hír, hogy szeptembertől megnyitotta kapuit a mini bölcsődénk. Mintegy 2.500.000,Ft-ot költött az Önkormányzat saját forrásból erre a célra, a 7 helyre jelentkeztek is. Pályázati
kiírás még nem történt meg. Amit még szeretnék elmondani, hogy szívügyünk az iskolaudvar
és jelenleg ott tartunk, hogy az eredeti költségvetést sikerült megfelezni, egyrészt az
építőanyagra sikerült egy jelentős árkedvezményt kapni, illetve maga az Önkormányzat
vállalta, hogy bizonyos munkákat elvégez. A Tankerület kérésének leget téve küldünk ki
ajánlatkérési felhívást a térkőre. Ami elkészült az udvaron, a játszótéri eszközök csiszolása,
festése. A buszpályaudvar büféjét az Önkormányzat bérbe adta és a tervek szerint szeptember
17-én fog megnyitni. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Elnök úr a védőnőkkel kapcsolatban vállalta, hogy
kidolgozásra kerül egy bérkoncepció. Ezzel kapcsolatban tudna érdemi választ nyújtani?
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Kértem egy kimutatást
egész évre vonatkozóan. Ezt a tájékoztatót oda fogom adni, lebontva rajta vannak a bevételek,
kiadások. Van olyan hónap, hogy több a kiadás.
Ferenczi Gábor polgármester: Megnéztük a kollégával az OEP finanszírozási
lehetőségeket, hogy mivel a helyettes védőnőnek Ajkán van egy főállása, illetve amúgy is van
egy másik helyettesítésünk Nyirádról, hogy a kollégákat tehermentesíteni tudjuk az iskola
egészségügyi feladatokat megbízással két kolléga látja el. Arra volt lehetőség, hogy az eddig
megbízási díjon egy kicsit tudtunk emelni. Nagyjából így az OEP finanszírozás végére is
értünk.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Arra kértem az elnök urat, hogy legyen szíves egy
olyan bérkimutatást készíteni, hogy mennyibe kerülne ez az Önkormányzatnak. Sikerült-e egy
bér kompenzációt készíteni? Tehát, hogy a pályázatban nem ez, hanem egy magasabb összeg
lenne és az mivel járna, ennek mindenféle járulékos költsége.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor lehet, ha lesz
pénzügyi irodavezető.
Ferenczi Gábor polgármester: Az OEP finanszírozást megnéztük a jelenlegi kiírásban nincs
lehetőségünk pályázati feltételeken javítani. 20%-os béreltérítést vállaltuk, ami azt jelenti,
hogy a másik két védőnő is megkapja. Ha találunk valakit magasabb összeggel akkor úgy
korrekt, ha a másik két védőnőnek is emelünk, de az OEP finanszírozásba erre jelenleg nincs

lehetőség. Ha nem oldódik meg, hogy jövőre találjunk egy főállású kollégát akkor csökken a
normatív támogatás.
Bendes István jegyző: Mivel lejárt a pályázat a következőt már úgy készítjük elő, hogy a
tervezett 20%-ot 30%-ra emeljük fel. Így nyújtjuk be majd elfogadásra, de mögé rakjuk majd,
hogy ez mivel fog járni.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A másik, hogy az iskolaudvarnál ki rendeli meg a
kivitelezést, nekünk ebbe mi a szerepünk? Miért nem a Klebelsberg kér be ajánlatokat, mert
ha meg mi, akkor miért nem lehet a mi térkövünkkel lerakni?
Ferenczi Gábor polgármester: Tudok más települést is, ahol az Önkormányzat és a
Tankerület közösen végezte el az iskolaudvar felújítását. Itt arról van szó, hogy megosztjuk
egymás között a feladatokat. Az ajánlatok felkutatásában természetesen segít az
Önkormányzat. A saját gyártású térkővel fogjuk lerakni a gazdasági bejáratnál, viszont a
Tankerület azt kérte, hogy minden szabálynak és előírásnak meg tudjanak felelni, hogy azt a
részt, amit a gyerekek használnak azt feltétlenül olyan térkővel burkolják, ami be van
minősítve. A mi térkövünk beminősítésére azért nem került sor, mert azt amit mi gyártunk,
saját magunk használjuk fel, nem kerül kereskedelmi forgalomba. A vállalkozóval a
Tankerület fog szerződést kötni, mi csak részt veszünk a szervezésben.
Bognár Ferencné alpolgármester: Ha már nem eladásra gyártjuk, akkor nem lehet, hogy ezt
a térkövet ajándékba adjuk?
Ferenczi Gábor polgármester: Ajándékba adjuk. Mi összegszerűen nem tudunk
hozzájárulni, de természetesen azt a térkőmennyiséget, amit mi ehhez adunk azt lehet
forintosítani.
Bognár Ferencné alpolgármester: Akkor most mi is adunk bele, meg a Leier is?
Ferenczi Gábor polgármester: Azt a részt, amit a gyerekek használnak, azt beminősített
térkővel kell megcsinálni
Bognár Ferencné alpolgármester: De ugye nincs akkora különbség a beminősített és a nem
beminősített között, hogy 2 év múlva újra kell a város utcáit térkövezni?
Ferenczi Gábor polgármester: Nem hiszem. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület Devecser Város Polgármesterének a lejárt határidejű önkormányzati döntések
végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett
intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatását fogadja el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
228/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület Devecser Város Polgármesterének a lejárt
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, az előző
képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett
intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a
Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által
hozott döntésekről szóló tájékoztatását elfogadja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ Napirendi pont:
A telekadóról szóló 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Az az aggály a Kormányhivatal részéről, hogy nem lehet
adók módján szankcionálni, illetve nincs megfelelően differenciálva és a rendelet tervezet
kifejezetten egy szankcionálási célt tűz ki, alapvetően büntet, ezért ebben a formában nem
tudják elfogadni. Alpolgármester úr jelezte, hogy lenne módosító javaslata.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A módosítás akkor kapna egy közteher jellegű célt,
illetve differenciálva lenne a köbméterenkénti hulladék. Nyilván lenne egy mentesség az 1 m3
alatti, e felett a megfelelő közterhek kerülnének kiszabásra. Ha esetlegesen megtámadnák ezt
a rendeletet és elvinnék közigazgatási perre, akkor lehetséges, hogy ezt a Kúria hatályon kívül
helyezné. Korrigáljuk a dolgokat és január 1-től léphetne hatályba. Kellene egy közterület
felügyelő, aki ezt fel is fogja mérni.
Ferenczi Gábor polgármester: Nagyon nehéz közterület felügyelőt találni, akinek
végzettsége is van. Azt javasolnám, hogy a következő évi költségvetés tervezésekor, hogy erre
a bérkeretre tud-e az Önkormányzat pénzt szorítani. Ha a rendeletünk átmegy mindenféle
szűrőn akkor érdemes a következő lépcsőről beszélni.
Bendes István jegyző: Azt javasolnám, hogy alkossuk meg a rendelet módosítást, amit
alpolgármester úr javasol. A bevételi oldal adhat egy döntési alapot az Önkormányzatnak.
Kérem, hogy a beterjesztett módosítás kerüljön elfogadásra, a módosítási javaslatot meg a
következő ülésre hozzuk.
Ferenczi Gábor polgármester: Ha alpolgármester úr körbeküldi a javaslatot utána
személyesen üljünk össze és beszéljük meg.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület Devecser Város Önkormányzata 18/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
rendeletet alkotta:
16/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet:
A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata 18/2017. (XI.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati
rendeletét megalkotja.
2./ Napirendi pont:
Devecser Sportegyesület elszámolása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A Bizottság is tárgyalta. Az elszámolás nem teljesen történt
meg.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság tegnap
tárgyalta. Ott is elmondtam, hogy szeretnék belenézni az anyagba.
Ferenczi Gábor polgármester: Mit javasol a Bizottság elszámolási határidőnek?
Bendes István jegyző: 2019. július 31. napját. Az MLSZ-től megkapták az engedély a
hosszabbításra, ami június 30-ig szól és jogszabály szerint az azt követő 30 napon belül kell
elszámolniuk az Önkormányzat felé. Ezt a pénzt nem lehetett elkölteni, nemsokára elkészül a
világításuk. Abban maradtunk a Sportegyesülettel, hogy kapni fogunk egy részletes
elszámolást, amikor elköltötték a 900.000,-Ft-ot és átveszik a világítást, akkor megküldik. A
többit jövő tavasznál előbb nem tudják elkölteni.
Ferenczi Gábor polgármester: Nagyon nagy mozgásterünk nincs, hiszen az MLSZ
engedélyt adott az elszámolás hosszabbításra. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület által leadott 3058-3/2017. számú
Támogatási megállapodásban aláírt 6.465.365,-Ft összegű k1/JH01-13174/2016/MLSZ
sportfejlesztési támogatás pályázati önrész elszámolását vegye tudomásul és fogadja el.

2./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület által leadott 3036-15/2018. számú
Támogatási megállapodásban aláírt 5.720.122,-Ft összegű k1/JH01-18174/2017/MLSZ
sportfejlesztési támogatás pályázati önrészéből 4.216.601,-Ft összeg elszámolását vegye
tudomásul és fogadja el. A hiányzó 1.517.896,-Ft összeg elszámolási határidejét 2019. július
31. napjáig határozza meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Devecseri
Sportegyesületet értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./, 2./ azonnal
3./ 2018. szeptember 15.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
229/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület által leadott 30583/2017. számú Támogatási megállapodásban aláírt 6.465.365,-Ft
összegű k1/JH01-13174/2016/MLSZ sportfejlesztési támogatás
pályázati önrész elszámolását tudomásul veszi és elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület által leadott 303615/2018. számú Támogatási megállapodásban aláírt 5.720.122,-Ft
összegű k1/JH01-18174/2017/MLSZ sportfejlesztési támogatás
pályázati önrészéből 4.216.601,-Ft összeg elszámolását tudomásul
veszi és elfogadja. A hiányzó 1.517.896,-Ft összeg elszámolási
határidejét 2019. július 31. napjáig határozza meg.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Devecseri Sportegyesületet értesítse és a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./, 2./ azonnal
3./ 2018. szeptember 15.
3./ Napirendi pont:
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Ez lényegében egy technikai szavazás ez a vízügyi fejlesztési
program. A szakmai háttérmunkát nem az Önkormányzat végzi. Minden Önkormányzat
megkapja véleményezésre ezt az anyagot. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület
1./ A Képviselő-testület a 34. sorszámú 11-32276-1-003-01-02 MEKH kóddal rendelkező
Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési
Tervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület a 60. sorszámú 21-32276-1-001-00-11 MEKH kóddal rendelkező
Devecser szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra szóló
Gördülő Fejlesztési Tervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésekről a
Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatóját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
230/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a 34. sorszámú 11-32276-1-003-01-02
MEKH kóddal rendelkező Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer
2019-2033. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület a 60. sorszámú 21-32276-1-001-00-11
MEKH kóddal rendelkező Devecser szennyvízelvezető és -tisztító
víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési
Tervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésekről a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatóját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal
4./ Napirendi pont:
Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz szivattyú felújítása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Ezt már korábban vállaltuk.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja. A szivattyú felújításának költsége 676.740,-Ft.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz szivattyú felújítását utólagosan
hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület a Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz szivattyú felújításának költségét,
532.866,-Ft + ÁFA = 676.740,-Ft kifizetését engedélyezze a Bakonykarszt Zrt. részére,
melynek fedezetéül Devecser Város Önkormányzata 11748090-15733926-10110007 számú
Viziközmű használati díj alszámláját jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésekről a
Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatóját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
231/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz
szivattyú felújítását utólagosan jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület a Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz
szivattyú felújításának költségét, 532.866,-Ft + ÁFA = 676.740,Ft kifizetését engedélyezi a Bakonykarszt Zrt. részére, melynek
fedezetéül Devecser Város Önkormányzata 11748090-1573392610110007 számú Viziközmű használati díj alszámláját jelöli meg.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fenti döntésekről a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatóját írásban
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3 ./ azonnal
5./ Napirendi pont:
Az Iskolakonyhán meghirdetett konyhai kisegítő munkakör betöltésére
érkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Meghirdettünk egy konyhai kisegítői állást, mivel üresedés
lett. Én annyit kértem, hogy kérjük ki az iskolakonyhán dolgozók véleményét.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és
Somogyi Tamásnét javasolta.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület
1./ A Képviselő-testület Somogyi Tamásné 8460 Devecser, Deák F. u. 28. szám alatti lakost
2018. szeptember 18. napjától határozatlan időre – három hónapos próbaidő kikötésével –
nevezze ki az Iskolakonyhán konyhai kisegítő közalkalmazotti munkakörbe.
2./ A Képviselő-testület Somogyi Tamásné 8460 Devecser, Deák F. u. 28. szám alatti lakos
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítsa
meg, továbbá 2018. szeptember 18. napjától 2018. december 31. napjáig bruttó 9.500,-Ft/hó
munkáltatói döntésen alapuló illetményt állapítson meg részére. A közalkalmazott az
illetményen felül bruttó 1.600,-Ft/hó pótlékra jogosult.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Somogyi Tamásnét a fenti
döntésről értesítse, valamint a kinevezésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
232/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület Somogyi Tamásné 8460 Devecser, Deák F. u.
28. szám alatti lakost 2018. szeptember 18. napjától határozatlan időre
– három hónapos próbaidő kikötésével – kinevezi az Iskolakonyhán
konyhai kisegítő közalkalmazotti munkakörbe.
2./ A Képviselő-testület Somogyi Tamásné 8460 Devecser, Deák F. u.
28. szám alatti lakos illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, továbbá 2018.
szeptember 18. napjától 2018. december 31. napjáig bruttó 9.500,Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetményt állapít meg részére. A
közalkalmazott az illetményen felül bruttó 1.600,-Ft/hó pótlékra
jogosult.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Somogyi
Tamásnét a fenti döntésről értesítse, valamint a kinevezésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos
6./ Napirendi pont:
Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda csatorna javítása jégkár miatt

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Ezt a problémát a biztosítással nem tudjuk megoldani
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta és
javasolja elfogadásra, hogy a munkák elvégzésével Bencze Zsolt e.v.-t bízzuk meg bruttó
2.91.760,- Ft értékben.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő ingatlanában a jégkár miatt
megsérült csatorna javítási munkák elvégzésével Bencze Zsolt e.v.-t (8460 Devecser, Akácfa
u. 64.) bízza meg bruttó 2.91.760,- Ft értékben.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban szereplő munkákkal kapcsolatban felmerülő
vállalkozási díj összegének fedezetéül a 2018. évi költségvetés tartalék keretét jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy javítási munkák elvégzésére
vonatkozó Vállalkozási szerződést Bencze Zsolt e.v.-val (8460 Devecser, Akácfa u. 64.)
kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2018. szeptember 30.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
233/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező Devecser, Szabadság tér 1-3.
sz. alatt lévő ingatlanában a jégkár miatt megsérült csatorna javítási
munkák elvégzésével Bencze Zsolt e.v.-t (8460 Devecser, Akácfa u.
64.) bízza meg bruttó 2.91.760,- Ft értékben.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban szereplő munkákkal
kapcsolatban felmerülő vállalkozási díj összegének fedezetéül a 2018.
évi költségvetés tartalék keretét jelöli meg.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy javítási
munkák elvégzésére vonatkozó Vállalkozási szerződést Bencze Zsolt
e.v.-val (8460 Devecser, Akácfa u. 64.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2018. szeptember 30.

7./ Napirendi pont:
Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda lapostető szigetelési munkák elvégzése
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Ez is jó lett volna, ha már nyáron megtörténik.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta,
három árajánlat érkezett be és ezek közül a Vass & Ko Építőipari Kft.-t javasoljuk elfogadásra
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot ők tették bruttó 1.046.734,- Ft
értékben.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg, hogy a 20/2018.(I.31.)
Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő
Óvoda lapostető szigetelési munkák elvégzésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra
a
 Leonardo Dekor Kft. (8400 Ajka, Kosztolányi u. 14/C.), a
 SzabóK Építő Kft. (8447 Ajka, Zergeboglár u. 4.) és a
 Vass & Ko Építőipari Kft. (8477 Tüskevár, Gábor Á. u. 1.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda
lapostető szigetelési munkák elvégzésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás
nyertesének a Vass & Ko Építőipari Kft.-t (8477 Tüskevár, Gábor Á. u. 1.) hirdesse ki
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot – bruttó 1.046.734,- Ft – a Vass & Ko Építőipari Kft. (8477 Tüskevár, Gábor Á. u.
1.) tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda
lapostető szigetelési munkák elvégzésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárással
kapcsolatban felmerült vállalkozási díj összegének – bruttó 1.046.734,- Ft – fedezetéül a
2018. évi költségvetés tartalék keretét jelölje meg.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda lapostető szigetelési munkák elvégzésére
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás ellátására vonatkozóan a Vállalkozási
szerződést a Vass & Ko Építőipari Kft.-vel (8477 Tüskevár, Gábor Á. u. 1.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
234/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja,
hogy a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a Devecser, Szabadság tér 1-3.
sz. alatt lévő Óvoda lapostető szigetelési munkák elvégzésére vonatkozóan
kiírásra került beszerzési eljárásra a




Leonardo Dekor Kft. (8400 Ajka, Kosztolányi u. 14/C.), a
SzabóK Építő Kft. (8447 Ajka, Zergeboglár u. 4.) és a
Vass & Ko Építőipari Kft. (8477 Tüskevár, Gábor Á. u. 1.)

által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda
lapostető szigetelési munkák elvégzésére vonatkozóan kiírásra került
beszerzési eljárás nyertesének a Vass & Ko Építőipari Kft.-t (8477
Tüskevár, Gábor Á. u. 1.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot – bruttó 1.046.734,- Ft – a Vass & Ko Építőipari Kft. (8477
Tüskevár, Gábor Á. u. 1.) tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda
lapostető szigetelési munkák elvégzésére vonatkozóan kiírásra került
beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült vállalkozási díj
összegének – bruttó 1.046.734,- Ft – fedezetéül a 2018. évi
költségvetés tartalék keretét jelöli meg.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a polgármestert, hogy a Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda
lapostető szigetelési munkák elvégzésére vonatkozóan kiírásra került
beszerzési eljárás ellátására vonatkozóan a Vállalkozási szerződést a
Vass & Ko Építőipari Kft.-vel (8477 Tüskevár, Gábor Á. u. 1.)
megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal

8./ Napirendi pont:
Fakivágás – Park utca
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót elnök útnak.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta.
Három árajánlat érkezett be és ezek közül Pordán Péter e.v.-t javasolja elfogadásra 360.000,Ft (AM) összegben az ingatlanon található 2 db fa kivágására és 1 db fa csonkolására.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Felelősségbiztosítással melyik rendelkezik? Csak
azért mert ha ott bármi történik, akkor az Önkormányzat fizet, mint a katonatiszt.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Nem tudom, a bontási
jegyzőkönyvből nem derült ki.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A szerződést akkor úgy legyen, hogy ha nem
rendelkezik felelősségbiztosítással akkor kössön és a kötvényt mutassa be.
Ferenczi Gábor polgármester: A határozati javaslatot akkor azzal egészíteném ki, hogy a
vállalkozó kössön felelősségbiztosítást.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A szerződés
felelősségbiztosítása. A jövőben a pályázatokat így írjuk ki.

megkötésekor

legyen

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 619/9 hrsz.-ú „kivett parkoló” megnevezésű 1457 m 2 nagyságú
ingatlanon található 2 db fa kivágást és 1 db fa csonkolásával Pordán Péter e.v.-t (8400 Ajka,
Kandó K. ltp. 13.) bízza meg 360.000,- Ft (AM) összegben, a 2018. évi költségvetés tartalék
keretének terhére, amennyiben a vállalkozó felelősségbiztosítást köt és azt bemutatja a
szerződés megkötésekor.
2./ A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Megbízási szerződést írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
235/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 619/9 hrsz.-ú
„kivett parkoló” megnevezésű 1457 m2 nagyságú ingatlanon található 2

db fa kivágást és 1 db fa csonkolásával Pordán Péter e.v.-t (8400 Ajka,
Kandó K. ltp. 13.) bízza meg 360.000,- Ft (AM) összegben, a 2018.
évi költségvetés tartalék keretének terhére, amennyiben a vállalkozó
felelősségbiztosítást köt és azt bemutatja a szerződés megkötésekor.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Megbízási szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal
9./ Napirendi pont:
Startmunka programba 1 fő tovább foglalkoztatása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A bizottság tárgyalta, átadom szót elnök úrnak.
Bendes István jegyző: Abban maradtunk, hogy ne kerüljünk abba a problémába, ha az
Önkormányzat ekként vesz fel dolgozót, hogy a jelenlegi törvény szerint Önkormányzat által
foglalkoztatott 3 hónapig nem felvehető. A határozati javaslatból kerüljön ki, hogy „a
2018/2019. évi Startmunka program Mezőgazdasági programelemhez kapcsolódóan” rész.
Ezt azért kell megtenni, mert egyike a 6 főnek, akik továbbfoglalkoztatunk. Nem a mi
állományunkban lesz, de biztosítsuk a keretet.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Az állattenyésztésnél van. Nekem lenne egy
kérdésem. Ez a Startmunka állattenyésztés mennyire rentábilis nekünk? Erre az
állatmennyiségre miért kell nekünk még egy embert felvenni.
Ferenczi Gábor polgármester: Abban maradtunk a bizottsági ülésen is, hogy a Startmunka
program vezető kimutatást készít.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A Startmunka programot azért hozta létre az állam,
hogy foglalkoztasson, az Önkormányzatnak meg azért jó, mert be tudnak egy csomó olyan
eszközt szerezni, ami ha vége a Startmunkának, akkor tudják használni. Az állattenyésztésből
semmi hasznunk nincs, csak annyi, ha valaki akar kecskét simogatni akkor ezt megteheti.
Ferenczi Gábor polgármester: Ne jelentsünk ki ilyet alpolgármester úr.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Én kijelentem, ez a saját véleményem.
Ferenczi Gábor polgármester: Ez a programban dolgozókra sértő lehet.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Nem a programban dolgozókra sértő, hanem azokra
akik kitalálták, hogy a dolgozók ezt csinálják. Nincs belőle hasznunk, most meg felveszünk
egy embert, mikor azt mondjuk, hogy az adók behajtására nem tudunk embert felvenni.
Ferenczi Gábor polgármester: Ennek a 6 főnek a továbbfoglalkoztatását pont a bevételből
valósítottuk meg. Mielőtt következtetéseket vonunk le, kérjünk be egy tájékoztatást. Ezeket az

állatokat a Meggyeserdőn találtuk, amikor Meggyererdőt visszaszereztük és nyilván vagyunk
annyira állatvédők, hogy ezeket az állatokat nem írtjuk ki. 2013-ban mikor indult a program
már volt sertés, baromfi és akkor is volt szarvasmarha.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Én úgy gondolom ráfizetés az, hogy létezik. A
kedvtelésből tartott állatokra én nemmel fogok szavazni. Látom a Startmunka programot,
ahogy azt is, hogy a Szentesné Ági végez minden bürokratikus feladatot, ami nem is lenne a
dolga, mert oda diplomás vezetőt vettük fel. Részemről nem járulok hozzá, hogy oda ember
legyen felvéve, mert haszontalannak tartom. A savanyítóüzemről is csak hallunk híreket, plusz
a térkőlerakás a Hársfa utcába nem úgy megy, illetve nincs is minősített térkövünk. Inkább azt
mondom költsünk akkor arra, hogy beminősítsék és akkor vígan lerakhatjuk az iskolaudvart.
Ferenczi Gábor polgármester: Azzal egyetértek, hogy nyilván nem a beszámolókból látszik
igazán, hogy egy ágazat hogyan működik. Ezért is invitált minket a Startmunka program
vezető bejárásra. Célszerű lenne ha közösen elmennénk az összes alegységbe és a helyszínen
néznénk meg, hogy miről is van szó.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen
részletes beszámolót kértünk a startmunka program vezetőjétől.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ha 100 tyúktól 20 tojás van, az nem éri meg, nem
rentábilis. Ez nem éri meg, ezért kár embert foglalkoztatni.
Ferenczi Gábor polgármester: Igaza van abban, hogy nem éri meg, sosem érte meg és nem
is fogja megérni, mert a startmunka programnak nem a profit termelés a célja, hanem ez egy
foglalkoztatás politikai cél tulajdonképpen.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Az egész startmunkát be kell tolnunk az
önkormányzati cégbe, mert meg fog szűnni a finanszírozás.
Ferenczi Gábor polgármester: Mivel szóba került az állatállomány, kérjünk egy részletes
tájékoztatót az állománnyal kapcsolatban, a teljes eszközállománnyal kapcsolatban. Nem csak
az állattenyésztésnél, hanem az összes ágazatnál. Nem szeretnék olyan kijelentést tenni, ami
nem is biztos, hogy áll.
Bognár Ferencné alpolgármester: Alpolgármester úr beszéltünk-e erről, mert aggályként
ugyanazokat hozta fel, amiket én a bizottsági ülésen.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Nem.
Bognár Ferencné alpolgármester: Köszönöm, akkor nem fognak minket meggyanúsítani,
hogy ugyanazt hoztam fel. A bejárással az a problémám, hogy akkor minden szép és minden
jó.
Ferenczi Gábor polgármester: Menjünk el bejelentés nélkül.
Bognár Ferencné alpolgármester: Én is úgy szoktam és jelzem, hogy cudar világ van. Nem
értek egyet azzal, hogy nincs közterület felügyelő, hogy a hivatal dolgozóit nem tudjuk
jutalmazni, mert forráshiány van, viszont felveszünk egy plusz embert.

Ferenczi Gábor polgármester: Kérném, hogy ezeket az állatokat gondozó nélkül ne
hagyjuk. A hat munkaerőből jelenleg kettő áll rendelkezésre.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen a bizottság tárgyalta
és elfogadta azzal a feltétellel, hogy a Startmunka program vezető készít egy részletes
beszámolót.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Kezdjük el szépen leépíteni.
Ferenczi Gábor polgármester: A következő évben akkor nem lesz állattenyésztés, de egyik
pillanatról a másikra nem lehet.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Rendben. A másik, hogy május 1-jén estek keltek az
ember a 30 cm-es fűben, mert a Kft.-nek nem volt működő fűnyírója. A startmunkában
leamortizált eszközök vannak, akkor erre miért költsünk. Értem én ezeket az állatvédelmi
gondokat, de ott van a vezető, oldja meg, kezdje el őket értékesíteni.
Ferenczi Gábor polgármester: A mezőgazdasági részlegre kaptunk a Magyar Államtól egy
pályázati forrást. Azt nem lehet megcsinálni, hogy év közben hagyjuk az állattenyésztést és
nem visszük tovább, mikor támogatást kaptunk rá. A következő évben meg lehet tenni.
Bendes István jegyző: Alpolgármester úr azt mondta, hogy kezdjük el szép lassan leépíteni.
Leépíthetjük ezt 2019. február 28-ig folyamatában és akkor nem biztos, hogy kell ember, ha
gyorsítva szépen lassan leépítjük.
Ferenczi Gábor polgármester: Így van. A következő évre nem adjuk be a pályázatot.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Van egy ötletem, ahogy a Kft.-nél a két ügyvezető is
végez fizikai munkát, mert nincs elég ember, itt is a Startmunka program vezető gardírozza az
állatokat. Van két ügyvezetőnk, és fizikai munkát is végeznek, pont azért mert nincs elég
ember.
Ferenczi Gábor polgármester: Nem emlékszem, hogy a két ügyvezetőt azért
foglalkoztatnánk.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Nem azért, de végeznek fizikai munkát.
Bognár Ferencné alpolgármester: Szakértelem kell az állattenyésztéshez, vagy bárki
elláthatja a feladatot?
Ferenczi Gábor polgármester: Szakmai tapasztalat mindenképpen kell. Lezárnám ezt a
vitát, mert parttalan. Kérjünk egy beszámolót a Startmunka program vezetőjétől és menjünk
ki személyesen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy Devecser
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 1. napjától - 2019. február
28. napjáig 1 fő foglalkoztatása költségét biztosítsa.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
236/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
szeptember 1. napjától - 2019. február 28. napjáig 1 fő foglalkoztatása
költségét biztosítja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: azonnal
10./ Napirendi pont:
Startmunka program keretében elvégzendő földművelési tevékenységekre megbízás
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót elnök úrnak.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta,
három dolog volt vetés, aratás és lombtárgyázás. Összességében 115.000,-Ft-ot jelent, amit
bérbe kellene elvégezni. Vági Imrével kötöttek szerződést.
Ferenczi Gábor polgármester: Itt is szeretnék kérni egy beszámolót, hogy lássa a testület,
hogy milyen mennyiségben sikerült előállítani mezőgazdasági termékeket. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Startmunka programhoz
kapcsolódó Mezőgazdasági növénytermesztés és állattenyésztés programmal kapcsolatban
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező kb. 30 ha nagyságú mezőgazdasági föld
alábbi tevékenységeinek ellátására az alábbi összegeken
 1 ha nagyságú terület vetése 10.000,- Ft + ÁFA,
 1 ha nagyságú terület aratása 228.000,- Ft + ÁFA,
 1 ha nagyságú terület lombtrágyázása 5.000,- Ft + ÁFA,
Vági Imre (8460 Devecser, Csokonai u. 63.) egyéni vállalkozóval
kössön megbízási szerződést.
2./ A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Megbízási szerződést írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
237/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Startmunka programhoz kapcsolódó Mezőgazdasági növénytermesztés
és állattenyésztés programmal kapcsolatban Devecser Város
Önkormányzata tulajdonát képező kb. 30 ha nagyságú mezőgazdasági
föld alábbi tevékenységeinek ellátására az alábbi összegeken




1 ha nagyságú terület vetése 10.000,- Ft + ÁFA,
1 ha nagyságú terület aratása 228.000,- Ft + ÁFA,
1 ha nagyságú terület lombtrágyázása 5.000,- Ft + ÁFA,

Vági Imre (8460 Devecser, Csokonai u. 63.) egyéni vállalkozóval köt
megbízási szerződést.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Megbízási szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal
11./ Napirendi pont:
TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott városi területek
rehabilitációja Devecserben" című pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák
műszaki ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Megadom a szót a Bizottság elnökének.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Három árajánlat érkezett
be és ezek közül a bizottság KTG Aqua Kft.-t (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.)
választotta, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot ő tette.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság véleményét
figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser
Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló

szabályzata alapján a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott városi
területek rehabilitációja Devecserben" című pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőrzési
feladatok ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a
 Beck Mérnökiroda Kft. (8200 Veszprém, Jútasi út 21.), a
 KTG Aqua Kft. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.), és
 Máthé Zsolt e.v. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 2.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
"Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" című pályázattal kapcsolatban a
műszaki ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás
nyertesének a KTG Aqua Kft.-t (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) hirdesse ki.
3./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
"Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" című pályázattal kapcsolatban a
műszaki ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárással
kapcsolatban felmerült megbízási díj összegének – bruttó 2.349.500,- Ft – fedezetéül bruttó
1.980.000.,- Ft erejéig a pályázaton elnyert összeget, míg a fennmaradó bruttó 369.500,- Ft
erejéig az Önkormányzat 2018-2019. évi költségvetése nyújtson fedezetet.
4./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert,
hogy a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott városi területek
rehabilitációja Devecserben" című pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőrzési feladatok
ellátására vonatkozóan a Megbízási szerződést a KTG Aqua Kft.-vel (8200 Veszprém, Rómer
Flóris u. 56.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
238/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló
Bizottság véleményét figyelembe véve megállapítja, hogy a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
"Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" című
pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a




Beck Mérnökiroda Kft. (8200 Veszprém, Jútasi út 21.), a
KTG Aqua Kft. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.), és
Máthé Zsolt e.v. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 2.)

által benyújtott ajánlata érvényes.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
"Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" című
pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a KTG
Aqua Kft.-t (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) hirdeti ki.
3./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
"Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" című
pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban
felmerült megbízási díj összegének – bruttó 2.349.500,- Ft – fedezetéül
bruttó 1.980.000.,- Ft erejéig a pályázaton elnyert összeget, míg a
fennmaradó bruttó 369.500,- Ft erejéig az Önkormányzat 2018-2019.
évi költségvetése nyújt fedezetet.
4./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú
"Leromlott
városi
területek
rehabilitációja
Devecserben" című pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőrzési
feladatok ellátására vonatkozóan a Megbízási szerződést a KTG Aqua
Kft.-vel (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal
12./ Napirendi pont:
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Megadom a szót a Bizottság elnökének.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Három árajánlat érkezett
be és ezek közül a bizottság KTG Aqua Kft.-t (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.)
választotta, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot ő tette.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság véleményét
figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser
Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés
infrastrukturális fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőri feladatok
ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a
 Beck Mérnökiroda Kft. (8200 Veszprém, Jútasi út 21.) a
 KTG Aqua Kft. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) és
 Máthé Zsolt e.v. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 2.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú
„Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott
szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban a műszaki
ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a KTG
Aqua Kft.-t (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) hirdesse ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – bruttó 2.540.000- Ft
– a KTG Aqua Kft. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú
„Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott
szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban a műszaki
ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban
felmerült megbízási díj összegének – bruttó 2.540.000,- Ft – fedezetéül a bruttó 1.143.000,- Ft
összeg erejéig a pályázaton elnyert összeg nyújt fedezete a fennmaradó bruttó 1.397.000,- Ft
összeg pedig az Önkormányzat saját forrásából kerül megfinanszírozásra a 2018. és a 2019.
évi költségvetés terhére.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális
fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőri feladatok ellátására
vonatkozóan a Megbízási szerződést a KTG Aqua Kft.-vel (8200 Veszprém, Rómer Flóris u.
56.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
239/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bíráló
Bizottság véleményét figyelembe véve megállapítja, hogy a 220/2012.
(IV.10.)
Kt.
határozattal
elfogadott
Devecser
Város
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-4.2.1-15-VE1-201600015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés
infrastrukturális fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban a műszaki
ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési
eljárásra a
 Beck Mérnökiroda Kft. (8200 Veszprém, Jútasi út 21.) a
 KTG Aqua Kft. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) és
 Máthé Zsolt e.v. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 2.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 220/2012.
(IV.10.)
Kt.
határozattal
elfogadott
Devecser
Város
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-4.2.1-15-VE1-201600015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés
infrastrukturális fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban a műszaki
ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési
eljárás nyertesének a KTG Aqua Kft.-t (8200 Veszprém, Rómer Flóris
u. 56.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – bruttó 2.540.000- Ft
– a KTG Aqua Kft. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú
„Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a
város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése”
című pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőri feladatok ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban
felmerült megbízási díj összegének – bruttó 2.540.000,- Ft – fedezetéül
a bruttó 1.143.000,- Ft összeg erejéig a pályázaton elnyert összeg nyújt
fedezete a fennmaradó bruttó 1.397.000,- Ft összeg pedig az
Önkormányzat saját forrásából kerül megfinanszírozásra a 2018. és a
2019. évi költségvetés terhére.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
a
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015
azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés
infrastrukturális fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban a műszaki

ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan a Megbízási szerződést a
KTG Aqua Kft.-vel (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal

13./ Napirendi pont:
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés
erősítése Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó pszichológiai tanácsadás
elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Megadom a szót a Bizottság elnökének.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Három árajánlat érkezett
be és ezek közül a bizottság Fülöp Tamást (8229 Csopak, Homokbánya u. 5.) választotta,
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot ő tette.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a 20/2018.(I.31.)
Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a pszichológiai tanácsadás ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési
eljárásra
 Fülöp Tamás (8229 Csopak, Homokbánya u. 5.)
 Csőke Ildikó (8230 Balatonfüred, Dóczy L. u. 23.) és
 Hegyiné Mráz Erika (8500 Pápa, Fazekas u. 21.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a
pszichológiai tanácsadás ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének
Fülöp Tamást (8229 Csopak, Homokbánya u. 5.) hirdesse ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – 7.500,- Ft/óra
(AM), összesen 600.000,- Ft (AM) – Fülöp Tamás (8229 Csopak, Homokbánya u. 5.) tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos

eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a
pszichológiai tanácsadás ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárással
kapcsolatban felmerült megbízási díj összegének – 600.000,- Ft – fedezetéül a pályázaton
elnyert támogatási összeg nyújtson fedezetet.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a pszichológiai tanácsadás ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás ellátására vonatkozóan a Megbízási szerződést
Fülöp Tamással (8229 Csopak, Homokbánya u. 5.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
240/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja,
hogy a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-201600003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a pszichológiai
tanácsadás ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra
 Fülöp Tamás (8229 Csopak, Homokbánya u. 5.)
 Csőke Ildikó (8230 Balatonfüred, Dóczy L. u. 23.) és
 Hegyiné Mráz Erika (8500 Pápa, Fazekas u. 21.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a pszichológiai tanácsadás ellátására vonatkozóan
kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének Fülöp Tamást (8229
Csopak, Homokbánya u. 5.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot – 7.500,- Ft/óra (AM), összesen 600.000,- Ft (AM) – Fülöp
Tamás (8229 Csopak, Homokbánya u. 5.) tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a pszichológiai tanácsadás ellátására vonatkozóan

kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült megbízási
díj összegének – 600.000,- Ft – fedezetéül a pályázaton elnyert
támogatási összeg nyújt fedezetet.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
a
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben”
című pályázattal kapcsolatban a pszichológiai tanácsadás ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás ellátására vonatkozóan a
Megbízási szerződést Fülöp Tamással (8229 Csopak, Homokbánya u.
5.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal

14./ Napirendi pont:
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó programok ellátására vonatkozóan
beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót elnök úrnak.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Három árajánlat érkezett
be és ezek közül a bizottság Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser,
Petőfi tér 5.) választotta, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot ő tette.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a 20/2018.(I.31.)
Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon, táborokon
résztvevők ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a
 Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), a
 Kocsy Miklós e.v. (8460 Devecser, Vasút u. 15.) és
 Rosta Zoltán (8460 Devecser, Deák F. u. 32.)
által benyújtott ajánlata érvényes.

2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt
keretén belül megrendezésre kerülő programokon, táborokon résztvevők ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) hirdesse ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – 3.200.000,- Ft
(AM) – a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt
keretén belül megrendezésre kerülő programokon, táborokon résztvevők ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült megbízási díj
összegének – 3.200.000,- Ft (AM) – fedezetéül a pályázaton elnyert támogatási összeg
nyújtson fedezetet.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő
programokon, táborokon résztvevők ellátására vonatkozóan a Megbízási szerződést a
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házzal (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
241/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja,
hogy a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-201600003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül
megrendezésre kerülő programokon, táborokon résztvevők ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a
 Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), a
 Kocsy Miklós e.v. (8460 Devecser, Vasút u. 15.) és
 Rosta Zoltán (8460 Devecser, Deák F. u. 32.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú

„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő
programokon, táborokon résztvevők ellátására vonatkozóan kiírásra
került beszerzési eljárás nyertesének a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) hirdeti ki tekintettel
arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot – 3.200.000,- Ft (AM) – a Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Ház (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő
programokon, táborokon résztvevők ellátására vonatkozóan kiírásra
került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült megbízási díj
összegének – 3.200.000,- Ft (AM) – fedezetéül a pályázaton elnyert
támogatási összeg nyújt fedezetet.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
a
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben”
című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre
kerülő programokon, táborokon résztvevők ellátására vonatkozóan a
Megbízási szerződést a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Házzal (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal
Bognár Ferencné alpolgármester elhagyta az üléstermet.
15./ Napirendi pont:
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésekre vonatkozóan
beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót elnök úrnak.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Három árajánlat érkezett
be és ezek közül a bizottság Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser,
Petőfi tér 5.) választotta, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot ő tette.

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 5 fő, a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a 20/2018.(I.31.)
Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programok, táborok fogyóeszköz
beszerzésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a
 Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), a
 Csider Beáta (8460 Devecser, Kossuth u. 7.) és a
 Rosta és Társa Bt. (8460 Devecser, Deák F. u. 32.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt
keretén belül megrendezésre kerülő programok, táborok fogyóeszköz beszerzésére
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) hirdesse ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – 605.000,- Ft (AM)
– a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt
keretén belül megrendezésre kerülő programok, táborok fogyóeszköz beszerzésére
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült megbízási díj
összegének – 605.000,- Ft (AM) – fedezetéül a pályázaton elnyert támogatási összeg nyújtson
fedezetet.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő
programok, táborok fogyóeszköz beszerzésére vonatkozóan a Megbízási szerződést a
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házzal (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
242/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja,
hogy a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város

Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-201600003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül
megrendezésre kerülő programok, táborok fogyóeszköz beszerzésére
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a
 Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), a
 Csider Beáta (8460 Devecser, Kossuth u. 7.) és a
 Rosta és Társa Bt. (8460 Devecser, Deák F. u. 32.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programok,
táborok fogyóeszköz beszerzésére vonatkozóan kiírásra került
beszerzési eljárás nyertesének a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) hirdeti ki tekintettel
arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot – 605.000,- Ft (AM) – a Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programok,
táborok fogyóeszköz beszerzésére vonatkozóan kiírásra került
beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült megbízási díj összegének
– 605.000,- Ft (AM) – fedezetéül a pályázaton elnyert támogatási
összeg nyújt fedezetet.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
a
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben”
című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre
kerülő programok, táborok fogyóeszköz beszerzésére vonatkozóan a
Megbízási szerződést a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Házzal (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal

16./ Napirendi pont:
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó fórumok szervezésére vonatkozóan
beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót elnök úrnak.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Három árajánlat érkezett
be és ezek közül a bizottság Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser,
Petőfi tér 5.) választotta, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot ő tette.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 5 fő, a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a 20/2018.(I.31.)
Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő utcai és lakossági fórumok
szervezése szakértők bevonásával kapcsolatban kiírásra került beszerzési eljárásra a
 Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), az
 Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület (8494 Kiscsősz, Kossuth
u. 47.) és a
 Kristály-Völgy Egyesület (8400 Ajka, Sport u. 17.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt
keretén belül megrendezésre kerülő utcai és lakossági fórumok szervezése szakértők
bevonásával kapcsolatban kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) hirdesse ki tekintettel arra, hogy
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – 2.800.000,- Ft
(AM) – a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt
keretén belül megrendezésre kerülő utcai és lakossági fórumok szervezése szakértők
bevonásával kapcsolatban kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült

megbízási díj összegének – 2.800.000,- Ft (AM) – fedezetéül a pályázaton elnyert támogatási
összeg nyújtson fedezetet.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő
utcai és lakossági fórumok szervezése szakértők bevonásával kapcsolatban kiírásra került
beszerzési eljárással kapcsolatban a Megbízási szerződést a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Házzal (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
243/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja,
hogy a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-201600003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül
megrendezésre kerülő utcai és lakossági fórumok szervezése szakértők
bevonásával kapcsolatban kiírásra került beszerzési eljárásra a
 Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), az
 Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület (8494 Kiscsősz, Kossuth
u. 47.) és a
 Kristály-Völgy Egyesület (8400 Ajka, Sport u. 17.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő utcai és
lakossági fórumok szervezése szakértők bevonásával kapcsolatban
kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) hirdeti ki
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot – 2.800.000,- Ft (AM) – a Devecseri
Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460 Devecser, Petőfi tér 5.)
tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának

a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő utcai és
lakossági fórumok szervezése szakértők bevonásával kapcsolatban
kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült megbízási
díj összegének – 2.800.000,- Ft (AM) – fedezetéül a pályázaton elnyert
támogatási összeg nyújt fedezetet.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
a
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben”
című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre
kerülő utcai és lakossági fórumok szervezése szakértők bevonásával
kapcsolatban kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban a
Megbízási szerződést a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Házzal (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal

17./ Napirendi pont:
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó kommunikációs eszközös beszerzésére
vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót elnök úrnak.
Bognár Ferencné alpolgármester megérkezett az ülésterembe.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Három árajánlat érkezett
be és ezek közül a bizottság Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser,
Petőfi tér 5.) választotta, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot ő tette.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a 20/2018.(I.31.)
Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül a kommunikációs eszközök elkészítésére vonatkozóan
kiírásra került beszerzési eljárásra a
 Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), a
 Piros-Kék Kft. (9500 Celldömölk, Hunyadi u. 33.)
 Kristályvölgy Egyesület (8400 Ajka, Sport u. 17.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt
keretén belül a kommunikációs eszközök elkészítésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési
eljárás nyertesének a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi
tér 5.) hirdesse ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot – 455.000,- Ft (AM) – a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
(8460 Devecser, Petőfi tér 5.) tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt
keretén belül a kommunikációs eszközök elkészítésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési
eljárással kapcsolatban felmerült megbízási díj összegének – 455.000,- Ft (AM) – fedezetéül a
pályázaton elnyert támogatási összeg nyújtson fedezetet.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül a kommunikációs
eszközök elkészítésére vonatkozóan a Megbízási szerződést a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Házzal (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
244/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja,
hogy a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-201600003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése
Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül a
kommunikációs eszközök elkészítésére vonatkozóan kiírásra került
beszerzési eljárásra a

 Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), a
 Piros-Kék Kft. (9500 Celldömölk, Hunyadi u. 33.)
 Kristályvölgy Egyesület (8400 Ajka, Sport u. 17.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül a kommunikációs eszközök
elkészítésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének
a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser,
Petőfi tér 5.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – 455.000,- Ft (AM) –
a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460 Devecser,
Petőfi tér 5.) tette.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül a kommunikációs eszközök
elkészítésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárással
kapcsolatban felmerült megbízási díj összegének – 455.000,- Ft (AM)
– fedezetéül a pályázaton elnyert támogatási összeg nyújt fedezetet.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
a
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben”
című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül a
kommunikációs eszközök elkészítésére vonatkozóan a Megbízási
szerződést a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házzal (8460
Devecser, Petőfi tér 5.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal

18./ Napirendi pont:
EFOP-3.3.2-16-2016-00235 azonosítószámmal, „Devecseri Művelődési Ház a köznevelés
eredményességéért” pályázathoz kapcsolódó szakmai vezető és projektmenedzsmenti
feladatok ellátása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót elnök úrnak.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A szakmai vezetői és a
projektmenedzsmenti feladatok elvégzésével Szente-Takács Annát, a Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Ház igazgatóját bízza meg azzal, hogy a megbízási díj fedezetéül a
pályázaton elnyert támogatás nyújt fedezetet.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-3.3.2-16-2016-00235
azonosítószámú, „Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért” című
pályázattal kapcsolatban a szakmai vezetői és a projektmenedzsmenti feladatok elvégzésével
Szente-Takács Annát, a Devecseri Könyvtár- és Művelődési Ház igazgatóját bízza meg azzal,
hogy a megbízási díj fedezetéül a pályázaton elnyert támogatás nyújtson fedezetet.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Szente-Takács Annával a
megbízási szerződést kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
245/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP3.3.2-16-2016-00235 azonosítószámú, „Devecseri Művelődési Ház a
köznevelés eredményességéért” című pályázattal kapcsolatban a
szakmai vezetői és a projektmenedzsmenti feladatok elvégzésével
Szente-Takács Annát, a Devecseri Könyvtár- és Művelődési Ház
igazgatóját bízza meg azzal, hogy a megbízási díj fedezetéül a
pályázaton elnyert támogatás nyújt fedezetet.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy SzenteTakács Annával a megbízási szerződést megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Hogy állnak a pályázati önerők?

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Felsoroltam itt a
pályázatoknál, hogy mennyi. Három olyan pályázat van, ahol nincs önerő, ki kell pótolni. Van
olyan, amit 1.500.000,-Ft-tal.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Amikor a pályázatokat kiírták volt egy önerő rész,
ami azóta megnőtt és kb. ami forrás hiányunk van az 130.000.000,-Ft. Ez a pénzt össze kell
szedni, ha jól tudom az Önkormányzat mínusz 30.000.000,-Ft-on áll. Azt gondolom lakossági
fórumot kellene összehívnunk arra, hogy ha tovább akarunk lépni, akkor 130.000.000,-Ft
hitelt kell felvennünk, amihez a Magyar Állam hozzájárulását kell kérnünk. Sok település jár
hasonló cipőben. Fel kellene monitoringoznunk, hogy bevállaljuk-e ezt az összeget. Az
iparterület megéri, mert egyszer csak jön vállalkozó.
Ferenczi Gábor polgármester: Én alapvetően hitelellenes vagyok, de ha az az összeg a
városban valamilyen értéket teremt, akkor lehet. A lakosság véleményét ki kellene kérnünk,
hiszen ez egy nagyon fontos kérdés. Ha meg akarjuk valósítani a pályázatot akkor jelen
esetben hitelt kell felvenni, a másik lehetőség, hogy nem valósítjuk meg a pályázatot.
Lakossági fórumot kellene tartani, tegyük át a testületi ülést októberbe és szeptember utolsó
szerdáján tartsuk meg a lakossági fórumot.
Bendes István jegyző: Mikor legyen? 17 óra?
Ferenczi Gábor polgármester: Igen és kapjon meghívást a gyepmester és a két mezőőr is.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Valamint civil szervezetek, az országgyűlési
képviselő és a megyei közgyűlés elnöke is kapjon meghívást.

19./ Napirendi pont:
Oktogon-Rubber Kft. 0623/2 hrsz-ú ingatlan bérelt ingatlanrészre vételi ajánlata
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Az általa használt ingatlanra van vételi ajánlata, de a
bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy egyenlőre nem áll szándékunkba értékesíteni ezt a
területet, mert folyamatban van egy beruházás, ami a teljes területre kiterjed.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Benkő Ádám ígéretet
tett, hogy a Kft. területéről elszállítja a gumiabroncsokat, ez megtörtént?
Ferenczi Gábor polgármester: Igen, amikor kint voltunk nála, azt ígérte, hogy 1 kamionnal
a Meggyeserdőről és 1 kamionnal a Kft. területéről elviszi a gumiabroncsot. Ez megtörtént.
És ígért még egy fuvart a hétre, szerintem ez a mai napon megtörtént, de még nem beszéltem
vele. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 0623/2 hrsz-ú – Meggyeserdő jobb oldala – 27 ha 8812 m 2
nagyságú „kivett telephely” megnevezésű ingatlanán lévő, az Oktogon-Rubber & Tyre
Hulladékhasznosító és Kereskedelmi Kft. (adószám: 24923431-2-42, cégjegyzék szám: 0109-189574, képviseli: Benkő János ügyvezető, 1074 Budapest, Dohány utca 86.) által bérelt
2600 m2 nagyságú földterületet, a mellette lévő 35 m2 nagyságú épületet és a mellette lévő
312 m2 nagyságú raktárépületet egyenlőre nem kívánja értékesíteni, amíg a Meggyeserdei
Iparterület fejlesztés, beruházás meg nem történik.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert,
hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2018. szeptember 30.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
246/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0623/2 hrsz-ú –
Meggyeserdő jobb oldala – 27 ha 8812 m2 nagyságú „kivett telephely”
megnevezésű ingatlanán lévő, az Oktogon-Rubber & Tyre
Hulladékhasznosító és Kereskedelmi Kft. (adószám: 24923431-2-42,
cégjegyzék szám: 01-09-189574, képviseli: Benkő János ügyvezető,
1074 Budapest, Dohány utca 86.) által bérelt 2600 m 2 nagyságú
földterületet, a mellette lévő 35 m2 nagyságú épületet és a mellette
lévő 312 m2 nagyságú raktárépületet egyenlőre nem kívánja
értékesíteni, amíg a Meggyeserdei Iparterület fejlesztés, beruházás
meg nem történik.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
tájékoztassa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2018. szeptember 30.

20./ Napirendi pont:
Meggyeserdő laktanya területén hangár bérbeadása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Ez a bérlő 30.000,-Ft/hó áron bérelt hangárját lecserélné egy
nagyobbra. A gazdasági bizottság hétfőn megállapította erre a hangárra az 50.000,Ft/hó
összeget. Egeztettem a bérlővel, aki ezt elfogadná.
Bognár Ferencné alpolgármester elhagyta az üléstermet.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Nem lehetett volna
megkérni, hogy ő tegye rendbe?
Ferenczi Gábor polgármester: Ennek a hangárnak a takarításán már túl vagyunk, majd a
következőnél ezt megpróbálhatjuk.
Bognár Ferencné alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 0621/5 hrsz-ú. - Meggyeserdő bal oldala – ingatlanon lévő 20.
számú 218,2 m2 nagyságú raktár épületet bruttó 50.000,-Ft/hó összegen adja bérbe raktározási
célból 1 havi kaució megfizetésével az RG-depo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám:
26342731-2-19, képv: Boldog Róbert ügyvezető, 8400 Ajka, Kossuth u. 25.) részére azzal,
hogy a raktár bérlő általi esetleges felújításának, beépítésének költségeit a bérlő az
önkormányzat felé nem számolhatja el.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert,
hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, és a bérleti szerződést írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
247/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/5 hrsz-ú. Meggyeserdő bal oldala – ingatlanon lévő 20. számú 218,2 m2
nagyságú raktár épületet bruttó 50.000,-Ft/hó összegen bérbe adja
raktározási célból 1 havi kaució megfizetésével az RG-depo
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 26342731-2-19, képv:
Boldog Róbert ügyvezető, 8400 Ajka, Kossuth u. 25.) részére azzal,
hogy a raktár bérlő általi esetleges felújításának, beépítésének
költségeit a bérlő az önkormányzat felé nem számolhatja el.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
tájékoztassa, és a bérleti szerződést aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal
Ferenczi Gábor polgármester: A Járási Hivatalnak is kiadtunk egy hangárt, amit szintén
kitakarítottunk. Faapríték tárolására használja 30.000,-Ft/hó összegben.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ha faaprítékot tárolnak, akkor annak a felelősségét
testáljuk át, mert az éghető. Ezt a bérlő valahogy köteles biztosítani és részünkre igazolni.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testület 2018. október 1. napjától adja
bérbe a Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatala (8460 Devecser, Petőfi
tér 1.) részére Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/5 hrsz-ú. Meggyeserdő bal oldala – ingatlanon lévő 39. számú raktár épület bal oldalát faapríték
tárolása céljából határozatlan időre bruttó 30.000,-Ft/hó összegen.
2./ A Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
tájékoztassa, és a bérleti szerződést írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2018. október 31.
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
248/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testület 2018.
október 1. napjától bérbeadja a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Devecseri Járási Hivatala (8460 Devecser, Petőfi tér 1.) részére
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/5
hrsz-ú. - Meggyeserdő bal oldala – ingatlanon lévő 39. számú raktár
épület bal oldalát faapríték tárolása céljából határozatlan időre bruttó
30.000,-Ft/hó összegen.
2./ A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
döntésről az érintetteket tájékoztassa, és a bérleti szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2018. október 31.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert,
hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/5 hrsz-ú. Meggyeserdő bal oldala – ingatlanon lévő üres raktárépületeket adja bérbe raktározási célra az
alábbi feltételekkel:
- havi bérleti díj összege 100 m2 nagyságú raktár esetében bruttó
30.000,- Ft, 100 m2-nél nagyobb raktár esetében bruttó
50.000,- Ft,
- bérlő a raktár felújításának költség nem számolhatja el,
- bérlő köteles 1 havi kaució összeget megfizetni a szerződés
aláírásával egyidejűleg.
2./ A Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti döntés
figyelembe vételével a bérleti szerződéseket kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
249/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./
Devecser
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 0621/5 hrsz-ú. - Meggyeserdő bal oldala
– ingatlanon lévő üres raktárépületeket bérbeadja raktározási célra az
alábbi feltételekkel:
- havi bérleti díj összege 100 m2 nagyságú raktár esetében bruttó
30.000,- Ft, 100 m2-nél nagyobb raktár esetében bruttó
50.000,- Ft,
- bérlő a raktár felújításának költség nem számolhatja el,
- bérlő köteles 1 havi kaució összeget megfizetni a szerződés
aláírásával egyidejűleg.
2./ A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pont szerinti döntés figyelembe vételével a bérleti szerződéseket
megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

21./ Napirendi pont:
Kamerarendszer
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Egy 16 csatornás kamera átkerülne a használtcikk piacra, a
városi kamerarendszer részére pedig vásárolnánk egy 32 csatornásat.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Milyen minőségű, mint a piacon, nagyjából semmit
érő?
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó minőségű.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Alpolgármester asszony véleményére lennék
kíváncsi.
Bognár Ferencné alpolgármester: A használtcikk piacra valóban szükség van a kamerákra,
a lopások, a szemét miatt is, meg az előforduló konfliktusok miatt is. Ez egy közép katagóriás
kamera, van ennél drágább is, de megfelelő, jó minőségű.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Felügyeleti rendszerrel lesz, jegyző úr?
Bendes István jegyző: Igen.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi kamera rendszer
szükséges bővítése érdekében az Infex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8220
Balatonalmádi, Deák F. út 15.) árajánlata alapján szerezzen be 1 db 32 csatornás TechSon
SmartSpeed N szériás önálló IP digitális videórögzítőt bruttó 336.550,- Ft összegen azzal,
hogy a városi rendszerről leszerelésre kerülő 16 csatornás rögzítő áthelyezésre kerüljön a
Használt-cikk piacra.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1./ pont szerinti beszerzés
értékének fedezetéül a 2018. évi költségvetés tartalék keretét jelölje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2018. október 31.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
250/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi
kamera rendszer szükséges bővítése érdekében az Infex Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (8220 Balatonalmádi, Deák F. út 15.) árajánlata
alapján beszerez 1 db 32 csatornás TechSon SmartSpeed N szériás
önálló IP digitális videórögzítőt bruttó 336.550,- Ft összegen azzal,

hogy a városi rendszerről leszerelésre kerülő 16 csatornás rögzítő
áthelyezésre kerüljön a Használt-cikk piacra.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1./ pont
szerinti beszerzés értékének fedezetéül a 2018. évi költségvetés
tartalék keretét jelöli meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2018. október 31.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá, hogy a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
Devecser, Meggyeserdő 0623/2 hrsz.-ú 27 ha 8812 m 2 nagyságú „kivett telephely”
megnevezésű ingatlanon lévő „Használt-cikk” piac területén meghibásodott 3 db térfigyelő
kamera helyére 3 db új kamerát szerezzen be, melynek értéke az Infex Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (8220 Balatonalmádi, Deák F. út 15.) árajánlata alapján (76.800,- Ft/db +
ÁFA) összesen bruttó 292.608,- Ft.
2./ A Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy az 1./ pont szerinti beszerzés értéke a
Használt-cikk piac bevételéből kerüljön megfinanszírozásra.
3./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére küldje
meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2018. október 31.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
251/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező Devecser, Meggyeserdő
0623/2 hrsz.-ú 27 ha 8812 m2 nagyságú „kivett telephely”
megnevezésű ingatlanon lévő „Használt-cikk” piac területén
meghibásodott 3 db térfigyelő kamera helyére 3 db új kamerát
szerezzen be, melynek értéke az Infex Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (8220 Balatonalmádi, Deák F. út 15.) árajánlata alapján (76.800,Ft/db + ÁFA) összesen bruttó 292.608,- Ft.
2./ A Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 1./ pont szerinti
beszerzés értéke a Használt-cikk piac bevételéből kerüljön
megfinanszírozásra.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatát az
érintettek részére megküldje.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2018. október 31.

22./ Napirendi pont:
TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú „Devecser Meggyeserdei iparterület
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: TOP önerő biztosítását kellene jóváhagyni a testületnek
határozattal.
Bendes István jegyző: Az önkormányzat meghatározta, hogy 25.411.906,- Ft összegű önerőt
biztosít a Meggyeserdei ipaterületre. Ebből 149.500,- Ft a nem elszámolható költségek közé
tartozik, de biztosítjuk és ebben az összegben van.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002
azonosítószámú „Devecser Meggyeserdei iparterület fejlesztése” című pályázat megvalósítása
érdekében összesen 25.411.906,- Ft összegű önerőt biztosítson, mely összegből 25.262.406,Ft az elszámolható saját hozzájárulás, 149.500,- Ft összeg pedig a nem elszámolható
Önkormányzati hozzájárulás.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002
azonosítószámú „Devecser Meggyeserdei iparterület fejlesztése” című pályázat megvalósítása
érdekében összesen 25.411.906,- Ft összegű önerőt biztosítson, mely összegből a 13/2018.
(VI.12.) önkormányzati rendelettel módosított Devecser Város Önkormányzat Képviselőtestületének Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.1.)
önkormányzati rendelete alapján 2018. évre a kiadási és bevételi oldal különbségeként
24.789.673,- Ft összeg került betervezésre, a fennmaradó 622.233,- Ft pedig a 2019. évi
költségvetésbe kerül betervezésre és biztosításra.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy döntését az érintettek részére
küldje meg, és intézkedjen a szükséges önerő biztosítása érdekében.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
252/2018. (IX. 5.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.115-VE1-2016-00002 azonosítószámú „Devecser Meggyeserdei
iparterület fejlesztése” című pályázat megvalósítása érdekében
összesen 25.411.906,- Ft összegű önerőt biztosít, mely összegből
25.262.406,- Ft az elszámolható saját hozzájárulás, 149.500,- Ft összeg
pedig a nem elszámolható Önkormányzati hozzájárulás.

2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.115-VE1-2016-00002 azonosítószámú „Devecser Meggyeserdei
iparterület fejlesztése” című pályázat megvalósítása érdekében
összesen 25.411.906,- Ft összegű önerőt biztosít, mely összegből a
13/2018. (VI.12.) önkormányzati rendelettel módosított Devecser
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Devecser Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.1.)
önkormányzati rendelete alapján 2018. évre a kiadási és bevételi oldal
különbségeként 24.789.673,- Ft összeg került betervezésre, a
fennmaradó 622.233,- Ft pedig a 2019. évi költségvetésbe kerül
betervezésre és biztosításra.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését
az érintettek részére küldje meg, és intézkedjen a szükséges önerő
biztosítása érdekében.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ folyamatos

23./ Napirendi pont:
Letelepedési hozzájárulás
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót alpolgármester úrnak.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Devecser lakossága folyamatosan csökken és mivel a
dolgos, minőségi polgárokat szeretnénk megtartani, ezért letelepedési támogatásról kellene
gondoskodni az Önkormányzatnak. Olyan családoknál, ahol a családfenntartó rendelkezik 2
év folyamatos munkaviszonnyal és lehet külföldi munkaviszony is. Lakhatási célból
300.000,-Ft letelepedési támogatás kapnának. Ezt kiterjesztenénk egyéni vállalkozókra is,
400.000,-Ft-ot kapna, aki vállalkozási tevékenységet folytat Devecserben, és vállalja, hogy
olyan tevékenységet folytat, ami 3 éven keresztül folyamatos és 3 egész adóévben évi
90.000,-Ft helyi iparűzési adót teljesít. A következő a társas vállalkozás, itt a Bt-re és a Kft-re
gondolok. 500.000,-Ft-ot kapnának ugyanazokkal a feltételekkel, mint az egyéni vállalkozó,
és évi 100.000,-Ft társasági adó fizet. A népesség megtartó képességet a településen erősíteni
kell. Ennek a pénzügyi oldalát ki kell dolgozni. Kérném a elnök urat, jegyző urat, hogy a
hátterét tegyék mögé. Én mindenben nagyon szívesen segítek.
Ferenczi Gábor polgármester: Én ezzel elviekben maximálisan egyetértek, de fedezetét
hogyan biztosítjuk.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Nagyon kevés a jelentkező, én örülnék a legjobban,
ha a hivatal nem bírná a kifizetést, mert annyian telepednek le Devecserben. Számoljuk ki,
hogy ha van ennek jogosultsága mi az, ami nekünk is megéri és nem degradálja le a
letelepedőt.

Ferenczi Gábor polgármester: A következő évi költségvetésbe mindenképpen tegyünk bele
egy összeget.
Rosta Zoltán képviselő: Ez nem új keletű dolog, régen is a forrás hiány volt a probléma. A
civil szervezeteknek adott támogatásokat megnézném, szerintem lehetne ott kapiskálni.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Itt soha semmire nem volt pénz, aztán meg mégis,
úgyhogy talán erre is lesz.
Bendes István jegyző: Lehet rendeletet alkotni, de ennek valós működését viszont csak a
költségvetési rendelet elfogadása teszi működőképessé.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Mivel, hogy a rendezési
tervünkben lehetőség van, hogy a kereskedelmi infrastruktúrát is fejleszteni tudjuk, hogy
vegyük fel a kapcsolatot kereskedelmi üzlethálózatokkal.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Interspar nem éri meg.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: De nem az interspar,
hanem kisebb hálózat.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Nem éri meg, polgármester úr és én is futottam már
benne egy kört.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: De ne hagyjuk veszni.
Ferenczi Gábor polgármester: Próbáljuk meg, vegyük fel velük a kapcsolatot.
24./ Napirendi pont:
Lomizás, lomtalanítás
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót alpolgármester úrnak.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Hogy oldjuk meg a szemét kérdést. Felhívtam
őrsparancsnok urat és tájékoztatott, hogy a nyomozást megszüntették, mert az a hulladék
elhelyezés nem bűncselekmény. Két felől fogunk elindulni. Az egyik a törvénymódosítási
javaslat a megfelelő kodifikációs bizottság által, illetve minisztérium által. Sokat
beszélgettünk erről mit lehetne csinálni. Vegyünk egy átlagos családot, ha 10 évről beszélünk,
akkor van 5 m3 hulladéka, az nem lehet az udvaron. De akkor honnan van az a hulladék, csak
a lomizásból. Intézkedési tervet javaslok, hogy a lomizást csakis vállalkozói tevékenység
keretein belül lehet folytatni, mert akkor ott kell hulladék engedély meg minden. Az összes
többiről a városban és a piacon is vegyük le a kezünket és mivel ott adófizetés nem történik az
összes szakhatóságot hívjuk ki egy olyan ellenőrzésre, hogy ezt a tevékenységet számoltassuk
fel. Elmondom miért, mert például a Somogyi Béla utcába is azóta is odaviszik a szemetet,
szemberöhögnek minket. A hulladék, ami van, a lomizásból halmozódott fel. A lomispiac

megéri? Hogyan érné meg, az a szemét, ami csak a lomispiacon van, annak a 6. évi bevétele
se lenne elég. Azért érte meg az előző tulajnak, mert ő csak halmozta. A lomispiac nem éri
meg Devecsernek. A szemét elszállítás plusz, amit bele kell tenni, hogy ízlésesen nézzen ki az
legalább 100.000,-Ft, az már Devecsernek nem éri meg. Voltam kint a piacon és elmondtam,
hogy ha ezt a lomisok nem oldják meg maguk között, akkor ezt meg fogja más és legyünk
annyira kemények, hogy ezt mi fogjuk megoldani és ebben jegyző úr, keressük meg a
Devecserben működő pártokat, illetve keressük meg a kisebbségi önkormányzatot, mert
kíváncsi vagyok a véleményükre. Ezt a lomizást jövő év márciusáig el kell tüntetni.
Ferenczi Gábor polgármester: Voltunk kint és ott elmondtuk, ha nem változik a
hozzáállásuk, akkor be fogjuk szüntetni ennek a piacnak a működtetését. Megvárnám, hogy
beinduljon ez a beruházás, mert akkor megtehetjük, hogy ipari célra adjuk ki és nem
kereskedelmire.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Vannak rendesek, akik nem szemetelnek, azoknak
van is vállalkozói engedélyük.
Bognár Ferencné alpolgármester: Voltunk kint párszor, nem történt semmi. Rálőcsöltük ezt
az üzemeltetést a Kft. nyakába. Alpolgármester úr nagyon jókat mondott, valóban el kellene
indulni ezen az úton. Meg kell oldani a dolgokat és nem visszafelé mutogatni. Vállaltuk
polgármester úrral, hogy igen, mi rendet rakunk, de nem tudunk rendet rakni. 4 éven keresztül
meg volt kötve a kezem és most is meg van kötve. Azt mondják, hogy támadok, csak a
problémákat hozom fel. Pedig csak azokat hozom fel, amivel a lakosság megkeres. Örülök,
hogy lesz lakossági fórum, mert nem csak erről a problémáról lesz szó, hanem a többiről is és
igenis szembe kell nézni velük. Meg kell nézni, mit ígértünk 2017. októberében, mert mind a
ketten elfelejtettük.
Ferenczi Gábor polgármester: Szerintem nem felejtettük el.
Bognár Ferencné alpolgármester: Hadd mondjam végig, mert nekem el kell mennem.
Szeretném ha ettől a perctől fogva alpolgármester úr ötlete megvalósulna.
Ferenczi Gábor polgármester: Azt gondolom, hogy nem igaz, hogy nem segítünk a Kft-nek,
eleve azzal segítünk, hogy 2 ügyvezetőt finanszíroz a város, azért, hogy egyikük a piaci,
másikuk a zöld területekre tudjon koncentrálni. Elmondtuk 1 éve, ha ez a fajta hozzáállás nem
változik, akkor meg fogjuk szüntetni a tevékenységet.
Bognár Ferencné alpolgármester elhagyta az üléstermet.
25./ Napirendi pont:
Romos épületek
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót alpolgármester úrnak.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Az eljárást le kell folytatnunk annak érdekében, hogy
ezek a romos épületek lebontásra kerüljenek. Veszélyeztetik a szomszéd házat plusz lehet,
hogy akit a zálogjog terheli, el van adósodva. Fillérekért ki vannak adva embereknek, akik

benne laknak és veszélyeztetik a saját és a gyerekek életét. A kémények egy része meg se felel
az előírásnak. Intézkednünk kell ezeknek az épületeknek az elbontásáról, illetve intézkednünk
kell, hogy azokat a kéményeket a katasztrófavédelem ellenőrizze.
Ferenczi Gábor polgármester: Egyetértek, de megint azt kérdezem miből finanszírozzuk.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Kötelezik, hogy bontassa el.
Ferenczi Gábor polgármester: Ha ez így működik, akkor eddig miért nem történt így?
Bendes István jegyző: Bontást a Pápai Építési Hatóság tudja elrendelni, sőt arra is van joga,
hogy elbontsa. Neki nincs erre forrás oldala, úgyhogy végrehajtást nem tud tenni. Mi
beszállhatunk a bontásba bármekkora összeggel, akkor egy-egy háznál a bontási folyamatok
megvalósulhatnak. Ha van egy bontási határozat és a törvényi határidőn belül nem történik
meg a bontás azért mert az ember nem tudja lebontani, az önkormányzatnak nincs forrás
oldala, akkor kénytelen ezt a döntését visszavonni.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ezeknek a nagy része banki hitellel terhelt, ha
megvan a bontási engedély, akkor azt is megcsinálhatjuk, hogy ha az önkormányzat meg tudja
tenni, akkor átveszi egy nagyon minimális értéken.
Ferenczi Gábor polgármester: Az elmúlt 10 évben volt olyan ház, amit az Önkormányzat
bontatott el?
Bendes István jegyző: Nem.
Ferenczi Gábor polgármester: Miért nem?
Bendes István jegyző: Mindig az anyagiak miatt, 1-1 ház elbontása durván 1.000.000,-Ft.
Ferenczi Gábor polgármester: Na ezért kérdeztem. Ha átvennénk az ingatlant, jelzálog
terhelt lenne, rá lennének terhelve a különböző közművek és még ott van a bontási költség.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ne legyünk naivak, az Önkormányzat a tulajdonoson
végrehajtathatja.
Ferenczi Gábor polgármester: Nem tudod behajtani rajta.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Valahol el kell kezdeni, mert halmozódni fog.
Ferenczi Gábor polgármester: Jegyző úr van a költségvetésbe millió összeg, amit mondjuk
idén a bontásra tudunk fordítani?
Bendes István jegyző: Lehetőség 1-2 millió forint erejéig mindig lesz.
Ferenczi Gábor polgármester: Legyünk konkrétak, régóta szóban van a vásárhelyi utcába az
ingatlan, akkor bontassuk le. Ezt javaslom.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ahol gyerekek laknak, ott meg fel kell venni a
gyámhivatallal a kapcsolatot.

