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

Szám: 4001-9/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 25-én (szerdán)
15,00 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
Baráth Szilvia
Rosta Zoltán
Vörös Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Bella József Bizottsági tag
Bertalan-Szabó Tímea pénzügyi irodavezető
Szentes Gáborné beruházási ügyintéző
Heizler Gábor Devecseri SE
Kocsy Miklós Devecseri SE
Ács Atilla ügyvezető igazgató
Bognár Balázs ügyvezető igazgató
Bella József Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja
Távolmaradásukat előzetesen bejelentették:
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester
Nyárs Hajnalka képviselő
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. Külön köszöntöm
Bereczky Nórát a Járási Hivatal vezetőjét és a lakosság részéről megjelent polgártársunkat is.
Megállapítom, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, tehát határozatképesek
vagyunk. Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester úr jelezte, hogy kicsit késve érkezik az ülésre.
Ismertetném a napirendi pontokat.

A jelenlévő képviselők száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendeket az alábbiak szerint
fogadta el:
NAPI R E ND E LŐTT
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.

Törvényességi felhívás

Ferenczi Gábor
polgármester

2.

Devecseri Sportegyesület támogatása

Ferenczi Gábor
polgármester

3.

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
beszámolója a Devecseri „Új temető” (Devecser, Miskei
u. 06 hrsz.) fenntartásával és üzemeltetésével
kapcsolatban

Ferenczi Gábor
polgármester

4.

Beszámoló a védőnők 2017. évben végzett munkájáról

Ferenczi Gábor
polgármester

5.

Településképi rendelet

Ferenczi Gábor
polgármester

6.

Devecser és Térsége Horgász, Íjász és Hagyományőrző
Egyesület kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

7.

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

8.

Magyar Vöröskereszt kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

9.

Veszprémi Tankerületi Központtal megállapodás kötése

Ferenczi Gábor
polgármester

10.

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói
beosztására érkezett pályázat véleményezése

Ferenczi Gábor
polgármester

11.

Útfelújítási pályázat

Ferenczi Gábor
polgármester

12.

LEADER pályázat - rendezvény

Ferenczi Gábor
polgármester

13.

Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

14.

Védőnői állásra pályázat kiírása

Ferenczi Gábor
polgármester

15.

Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017. évi
tevékenységéről

Vörös Tibor
Bizottság elnöke

16.

Vegyes ügyek

Vörös Tibor képviselő: Alpolgármester úr kérte, hogy a 2-es napirendi pontot a Devecseri
Sportegyesület támogatását és a 3-as napirendi pontot a Kft. beszámolóját tegyük a
napirendek végére, amikor ideér.
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 a 2-es és a 3as napirendi pontokat a napirendek végén tárgyalja a Képviselő-testület, amikor Dr. Németh
Ákos Pál alpolgármester úr jelen van.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy a 2-es és a 3as napirendi pontokat a napirendek végén tárgyalja a Képviselő-testület, amikor Dr. Németh
Ákos Pál alpolgármester úr jelen van.

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: Április 11-én átadásra került a Városüzemeltetési Kft.
telephelyén az a csarnoképület, amely a betonelem gyártás téliesítését, illetve rossz idő esetén
a gyártást teszi lehetővé. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki segített benne, hogy ez az
ingatlanrész ily módon kialakításra kerüljön. A vállalkozások részéről az Interablak Bt.-nek,
Zsigmond Jánosnak, aki az összes nyílászárót ingyenesen biztosította, valamint szeretném
megköszönni a Leier cégcsoport Devecseri Téglagyárának, személy szerint Vraskó Zsoltnak,

hogy rendkívül kedvezményes áron biztosította a téglát. A Kft. dolgozóinak, akik az üzem
kapuját elkészítették, ezen kívül a kőművesnek Pfárer Gyulának. Így egy többmilliós
beruházás úgy 1.000.000,-Ft körül valósult meg, ezzel növelve a város vagyonát. Április 20án elkészült a belvárosi piac és rendezvénytéren a macskakő burkolásnak az első üteme. Itt
szeretnék köszönetet mondani a Bognár Ferenc által vezetett térköves brigád minden
dolgozójának. Terveink szerint a június 2-án megrendezésre kerülő Bakony-Somló
Népművészeti Találkozó is itt kerül megrendezésre. Szerencsére rendelkezésünkre áll az a fa
mennyiség, ami elegendő lesz a színpad építéséhez. Április 21-én egy jótékonysági bál került
megrendezésre az Általános Iskolánk kis iskolai épületének, udvarának fejlesztésére.
Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik részt vettek ezen az eseményen, illetve azoknak
is, akik adományaikkal segítették ennek a rendezvénynek a sikeres lebonyolítását. Április 22én immáron 4. alkalommal került megrendezésre a Devecseri Szlalom Dunántúli
Autósverseny. Itt szeretnék köszönetet mondani az Se Sportegyesületnek, hogy több
alkalommal került megrendezésre a rendezvény a városunkban, ami rengeteg érdeklődőt
vonz. Április 24-én tegnap pedig átadásra került Devecser város 2017. évére vonatkozóan az
Év Rendőre díj, amit Szent György napjához igazítottunk és szeretnénk, ha a munkájukat
segítő Polgárőrség, a Mezőőrök, valamit a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját is
el tudnánk ismerni.
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 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 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
105/2018. (IV. 25.) 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:
Törvényességi felhívás
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Megkérném jegyző urat, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet és a lakosságot, hogy mi az oka ennek a törvényességi felhívásnak.
Bendes István jegyző: 2018. március 13-án tartott képviselő-testületi ülésünk meghívója a
televízióba már nem tudott felkerülni, a honlapon ennek folyamatos nyoma nem látható, mert
mi átírjuk a korábban elkészített meghívókat. Ezen változtatni fogunk, hogy folyamatosan
látható legyen. Azt kérték így, hogy ezeket a határozatokat vonjuk vissza. Azt javasoljuk,
hogy a 13-án hozott határozatok kerüljenek visszavonásra és azonnali újra meghozásra
kerüljenek. Ezzel eleget teszünk a törvényességi felhívásnak.
Ferenczi Gábor polgármester: Rendkívül kellemetlen, hogy 21 darab határozatot újra meg
kell hoznunk, mert jelzés alapján nem volt megfelelően meghirdetve. A mi kis városunkban
rengeteg észrevételt lehet ezzel kapcsolatban hallani, nem tudom jegyző úr tudj-e, hogy a
város részéről ki jelezte ezt a problémát?
Bendes István jegyző: A Sportegyesület támadta meg ezt a testületi ülésünket, azért mert a
Képviselő-testület visszavonta a korábban meghozott határozatát, amiben március 31. napját
jelöltük meg határidőnek, hogy a 2017/2018. évi támogatás folyósításra kerüljön.
Ferenczi Gábor polgármester: Továbbra is átadom jegyző úrnak a szót, hogy a 21 darab
határozati javaslatot ismertesse.
Bendes István jegyző: Ismertetem az előterjesztés szerint határozati javaslatokat, melyet
majd a Képviselő-testületnek egyesével kell megszavazni. (A felolvasott határozati
javaslatokat az előterjesztés tartalmazza.)
Több 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 Devecser
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2018.(III.13.), 67/2018.(III.13.), 68/2018.
(III.13.), 69/2018.(III.13.), 70/2018.(III.13.), 71/2018.(III.13.), 72/2018.(III.13.), 73/2018.
(III.13.), 74/2018.(III.13.), 75/2018.(III.13.), 76/2018.(III.13.), 77/2018.(III.13.), 78/2018.
(III.13.), 79/2018.(III.13.), 80/2018.(III.13.), 81/2018.(III.13.), 82/2018.(III.13.), 83/2018.
(III.13.), 84/2018.(III.13.) Kt. határozatokat vonja vissza.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
106/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2018.
(III.13.), 67/2018.(III.13.), 68/2018.(III.13.), 69/2018.(III.13.),
70/2018.(III.13.), 71/2018.(III.13.), 72/2018.(III.13.), 73/2018.
(III.13.), 74/2018.(III.13.), 75/2018.(III.13.), 76/2018.(III.13.),
77/2018.(III.13.), 78/2018.(III.13.), 79/2018.(III.13.), 80/2018.
(III.13.), 81/2018.(III.13.), 82/2018.(III.13.), 83/2018.(III.13.),
84/2018.(III.13.) Kt. határozatokat visszavonja.
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából 3 tagú
Felügyelőbizottságot válasszon, a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 5 évre szóljon. A
felügyelőbizottság tagjává 2018. 03. 16. napjától 2023. 03. 15. napjáig
- Horváth Csaba 8460 Devecser, Kossuth L. u. 9.
- Bujdos Renáta 8400 Ajka, Szegfű u. 1. 3/14.
- Oláh Júlia 8460 Devecser, Mező u. 22.
szám alatti lakosokat válassza meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az érintetteket
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
107/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetésének ellenőrzése céljából 3 tagú Felügyelőbizottságot
választ, a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 5 évre szól. A
felügyelőbizottság tagjává 2018. 03. 16. napjától 2023. 03. 15. napjáig
- Horváth Csaba 8460 Devecser, Kossuth L. u. 9.
- Bujdos Renáta 8400 Ajka, Szegfű u. 1. 3/14.
- Oláh Júlia 8460 Devecser, Mező u. 22.
szám alatti lakosokat megválasztja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
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./ A Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága elnökének díjazását 2018. 03.
16. napjától bruttó 120.000,-Ft/év, a tagjainak díjazását 2018. 03. 16. napjától bruttó
100.000,-Ft/év összegben állapítsa meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az érintetteket
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel ügyvezető igazgatókat, hogy a Felügyelőbizottság
elnöke és tagjai tiszteletdíjának számfejtéséről gondoskodjon.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
ügyvezető igazgatók
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
108/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottsága elnökének díjazását 2018. 03. 16. napjától bruttó
120.000,-Ft/év, a tagjainak díjazását 2018. 03. 16. napjától bruttó
100.000,-Ft/év összegben állapítja meg.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket
megtegye.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza ügyvezető igazgatókat, hogy a
Felügyelőbizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjának számfejtéséről
gondoskodjon.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
ügyvezető igazgatók
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8460 Devecser,
Hunyadi u. 21. cégjegyzékszám: Cg-19-09-511137) Alapító Okirata 12-es pontjainak
módosítását, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratot.

2./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos cégbírósági eljárásban való
képviselettel Dr. Horváth Zsolt ügyvédet bízza meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
109/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 8460 Devecser, Hunyadi u. 21.
cégjegyzékszám: Cg-19-09-511137) Alapító Okirata 12-es pontjainak
módosítását, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratot.
2./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításával
kapcsolatos cégbírósági eljárásban való képviselettel Dr. Horváth
Zsolt ügyvédet bízza meg.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos
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 Devecser
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2018.(I.31.) Kt. határozatát vonja vissza.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
110/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2018.
(I.31.) Kt. határozatát visszavonja.
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./ A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 57. § (1) bekezdése és az 58. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagjának Bella József 8460 Devecser, Klapka u. 22. szám alatti lakost válassza
meg.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a döntésről az érdekeltet tájékoztassa
és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-.2/ azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
111/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése és az 58. § (1)
bekezdése alapján a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjának Bella
József 8460 Devecser, Klapka u. 22. szám alatti lakost megválasztja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érdekeltet tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-.2/ azonnal
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete keresse meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatalt és tájékoztassa, hogy a VEB/005/1155-1/2018. számú törvényességi
felhívásban foglalt kötelezettségének a 21/2018.(I.31.) Kt. határozat visszavonásával és Bella
József bizottsági tag polgármester javaslatára történő megválasztásával eleget tett.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltakról a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját tájékoztassa és részére a képviselőtestületi határozatokat küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
112/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megkeresi
a Veszprém Megyei Kormányhivatalt és tájékoztatja, hogy a
VEB/005/1155-1/2018. számú törvényességi felhívásban foglalt
kötelezettségének a 21/2018.(I.31.) Kt. határozat visszavonásával és

Bella József bizottsági tag
megválasztásával eleget tett.

polgármester

javaslatára

történő

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban
foglaltakról
a
Veszprém
Megyei
Kormányhivatal
Kormánymegbízottját tájékoztassa és részére a képviselő-testületi
határozatokat küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal VEB/005/1227/2018. ügyszámú levelét tárgyalja meg, az abban foglaltakkal
értsen egyet, a javaslatot fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy fenti döntésről a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
113/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1227/2018. ügyszámú
levelét megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, a javaslatot
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti
döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
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./ A Képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésre kerüljön oly módon, hogy az intézmény
alapfeladata vokális tanszakkal bővüljön.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Pápai Tankerületi
Központ igazgatóját értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
114/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Devecseri Gárdonyi
Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésre
kerüljön oly módon, hogy az intézmény alapfeladata vokális tanszakkal
bővüljön.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről a
Pápai Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 01. napjától 2018.
december 31. napjáig adja bérbe Dürgő Péter (8460 Devecser, Rákóczi u. 26.) részére
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 296 hrsz.-ú 8460 Devecser, Arany J. u. 12.
sz. alatti 394 m2 térmértékű „műhely” megnevezésű – volt kultúrház – ingatlan épület részét
bruttó 40.000,- Ft/hó + rezsi összegen.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a havi 40.000,-Ft bérleti díjat
különítse el a Devecser, Arany J. u. 12. szám alatti alatti ingatlan felújítására.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a bérleti szerződést Dürgő
Péterrel (8460 Devecser, Rákóczi u. 26.) kösse meg és tájékoztassa a bérlőt, hogy az ingatlan
a 2018. évben felújításra kerül (tetőszerkezet, nyílászáró és színpad).
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
115/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
május 01. napjától 2018. december 31. napjáig bérbe adja Dürgő Péter
(8460 Devecser, Rákóczi u. 26.) részére Devecser Város
Önkormányzata tulajdonát képező 296 hrsz.-ú 8460 Devecser, Arany
J. u. 12. sz. alatti 394 m2 térmértékű „műhely” megnevezésű – volt

kultúrház – ingatlan épület részét bruttó 40.000,- Ft/hó + rezsi
összegen.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a havi
40.000,-Ft bérleti díjat különítse el a Devecser, Arany J. u. 12. szám
alatti alatti ingatlan felújítására.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti
szerződést Dürgő Péterrel (8460 Devecser, Rákóczi u. 26.) megkösse
és tájékoztassa a bérlőt, hogy az ingatlan a 2018. évben felújításra
kerül (tetőszerkezet, nyílászáró és színpad).
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ azonnal, folyamatos
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 01. napjától 2021.
március 31. napjáig adja bérbe Polgár Endre (8400 Ajka, Petőfi S. u. 5.) részére Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0623/2 hrsz.-ú 8460 Devecser,
Meggyeserdő jobb oldalán kb. 500 m2 ingatlan részt bruttó 100.000,- Ft/év összegen.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a bérleti szerződést Polgár
Endrével kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
116/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
április 01. napjától 2021. március 31. napjáig bérbe adja Polgár Endre
(8400 Ajka, Petőfi S. u. 5.) részére Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 0623/2 hrsz.-ú 8460 Devecser,
Meggyeserdő jobb oldalán kb. 500 m2 ingatlan részt bruttó 100.000,Ft/év összegen.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti
szerződést Polgár Endrével megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

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 (8460 Devecser, Deák tér 1.) kössön
együttműködési megállapodást Polgár Endre méhésszel (8400 Ajka, Petőfi s. u. 5.) az alábbi
feltételek mellett
 Polgár Endre méhész vállalja, hogy 200 kg mézet biztosít évente
szeptember 30-ig a közétkeztetés számára, továbbá vállalja, hogy az
óvodásoknak és iskolásoknak előadást tart a méhekről, a méz
jelentőségéről
 Az Önkormányzat vállalja, hogy a saját boltjában bizományban
árusítja Polgár Endre méhész termékeit
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármester az együttműködési megállapodás
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
117/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete (8460
Devecser, Deák tér 1.) együttműködési megállapodást köt Polgár
Endre méhésszel (8400 Ajka, Petőfi s. u. 5.) az alábbi feltételek
mellett
 Polgár Endre méhész vállalja, hogy 200 kg mézet biztosít évente
szeptember 30-ig a közétkeztetés számára, továbbá vállalja, hogy az
óvodásoknak és iskolásoknak előadást tart a méhekről, a méz
jelentőségéről
 Az Önkormányzat vállalja, hogy a saját boltjában bizományban
árusítja Polgár Endre méhész termékeit
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az
együttműködési megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
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./ A Képviselő-testület 2018. március 16. napjától határozatlan időre – 3 hónapos
próbaidővel – alkalmazza Molnár András Kadocsa 8477 Tüskevár, Madách I. u. 42. szám
alatti lakost Devecser Város Önkormányzatánál mezőgazdasági termelésirányító
munkakörben.
2./ A Képviselő-testület Molnár András Kadocsa munkabérét bruttó 250.000,-Ft-ban
határozza meg.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Molnár András
Kadocsát értesítse, valamint a munkaszerződés dokumentumait készíttesse el és írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
118/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület 2018. március 16. napjától határozatlan időre
– 3 hónapos próbaidővel – alkalmazza Molnár András Kadocsa 8477
Tüskevár, Madách I. u. 42. szám alatti lakost Devecser Város
Önkormányzatánál mezőgazdasági termelésirányító munkakörben.
2./ A Képviselő-testület Molnár András Kadocsa munkabérét bruttó
250.000,-Ft-ban határozza meg.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről Molnár András Kadocsát értesítse, valamint a
munkaszerződés dokumentumait készíttesse el és írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos
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 Devecser
Város Önkormányzata Képviselő-testülete vegye tudomásul, hogy a Startmunka
Mezőgazdasági program támogatása miatt az alábbi 6 fő tovább foglalkoztatását 2018. 03. 01.
- 2018. 08. 31-ig biztosítsa:
- Horváth József Attila 8471 Nermeshany, Petőfi u. 109.
- Burka Mária 8460 Devecser, Széchenyi u. 9/A.
- Kalányos Rózsa 8460 Devecser, Miskei u. 9.
- Benke Annekathrin 8460 Devecser, Zrínyi u. 9.
- Tatai Gyula Sándor 8460 Devecser, Hársfa u. 13.
- Szabó Krisztina 8460 Devecser, Téglagyár
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
119/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy a Startmunka Mezőgazdasági program támogatása miatt az
alábbi 6 fő tovább foglalkoztatását 2018. 03. 01. - 2018. 08. 31-ig
biztosítja:
- Horváth József Attila 8471 Nermeshany, Petőfi u. 109.
- Burka Mária 8460 Devecser, Széchenyi u. 9/A.
- Kalányos Rózsa 8460 Devecser, Miskei u. 9.
- Benke Annekathrin 8460 Devecser, Zrínyi u. 9.
- Tatai Gyula Sándor 8460 Devecser, Hársfa u. 13.
- Szabó Krisztina 8460 Devecser, Téglagyár
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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 2 darab Megállni tilos táblát
helyeztessen ki a Szabadság téren (a zöldséges mögött) lévő parkolóban a jobb oldalon, a
parkolás megkönnyítése érdekében.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 darab Megállni tilos táblát
helyezzen el a Várkertben az Idősek Otthona oldalán, hogy ne parkoljanak az autók mindkét
oldalon.
3./ A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a szükséges táblák beszerzésével
kapcsolatosan.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./-3./ azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
120/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 darab
Megállni tilos táblát helyeztet ki a Szabadság téren (a zöldséges
mögött) lévő parkolóban a jobb oldalon, a parkolás megkönnyítése
érdekében.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 darab
Megállni tilos táblát helyez el a Várkertben az Idősek Otthona oldalán,
hogy
ne
parkoljanak
az
autók
mindkét
oldalon.
3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges táblák
beszerzésével kapcsolatosan.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./-3./ azonnal
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./ A Képviselő-testület 3 tagú Vagyonnyilatkozatot-kezelő Bizottságot hozzon létre a
vagyonnyilatkozatok vizsgálatának, nyilvántartásának, kezelésének és őrzésének végzésére,
valamint összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyek kivizsgálására.
2./ A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 57. § (1) bekezdése és az 58. § (1) bekezdése alapján a Vagyonnyilatkozatot-kezelő
Bizottság
elnökének: Vörös Tibort
tagjainak: Baráth Szilviát, Nyárs Hajnalkát válassza meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
121/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület 3 tagú Vagyonnyilatkozatot-kezelő
Bizottságot hoz létre a vagyonnyilatkozatok vizsgálatának,
nyilvántartásának, kezelésének és őrzésének végzésére, valamint
összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyek kivizsgálására.
2./ A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése és az 58. § (1)
bekezdése alapján a Vagyonnyilatkozatot-kezelő Bizottság
elnökének: Vörös Tibort
tagjainak: Baráth Szilviát, Nyárs Hajnalkát
választja meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
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 Devecser
Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
megállapodást kössön Pápai Tankerületi Központtal, (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2/a.) hogy
az iskola sportpályájának rendbetételéhez szükséges salakot közterületen a garázssoron tudja
elhelyezni ingyenesen a kivitelező.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
122/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy megállapodást kössön Pápai Tankerületi
Központtal, (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2/a.) hogy az iskola
sportpályájának rendbetételéhez szükséges salakot közterületen a
garázssoron tudja elhelyezni ingyenesen a kivitelező.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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 Devecser
Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg Dr. Németh Ákos Pál alpolgármestert és
Bendes István jegyzőt, hogy a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser,
Hunyadi u. 21.) alapító okiratának módosítását készítse el a következő képviselő-testületi
ülésre oly módon, hogy a társügyvezetők egyedül is eljárhassanak.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
123/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Dr.
Németh Ákos Pál alpolgármestert és Bendes István jegyzőt, hogy a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi
u. 21.) alapító okiratának módosítását készítse el a következő
képviselő-testületi ülésre oly módon, hogy a társügyvezetők egyedül
is eljárhassanak.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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 hívja fel a Devecseri
Sportegyesületet, hogy az ezidáig nyújtott támogatásokról mielőbb számoljon el, hogy újabb
támogatást tudjon biztosítani az Önkormányzat.

2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármester, hogy a fenti döntésről a Sportegyesületet
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./-2./ azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
124/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja a
Devecseri Sportegyesületet, hogy az ezidáig nyújtott támogatásokról
mielőbb számoljon el, hogy újabb támogatást tudjon biztosítani az
Önkormányzat.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a fenti döntésről
a Sportegyesületet értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./-2./ azonnal
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 Devecser
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 64/2018. (II. 28.) Kt. határozatát vonja vissza.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
125/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 64/2018. (II.
28.) Kt. határozatát visszavonja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./-2./ azonnal
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete keresse meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatalt és tájékoztassa, hogy a VEB/005/1599/2018. számú törvényességi
felhívásban foglalt kötelezettségének a 66/2018.(III.13.) - 84/2018.(III.13.) Kt. határozatok
visszavonásával és új döntések meghozatalával eleget tett.

2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltakról a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját tájékoztassa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. május 4.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
126/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megkeresi
a Veszprém Megyei Kormányhivatalt és tájékoztatja, hogy a
VEB/005/1599/2018. számú törvényességi felhívásban foglalt
kötelezettségének a 66/2018.(III.13.) - 84/2018.(III.13.) Kt.
határozatok visszavonásával és új döntések meghozatalával eleget tett.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban
foglaltakról
a
Veszprém
Megyei
Kormányhivatal
Kormánymegbízottját tájékoztassa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. május 4.
Bella József a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja Ferenczi Gábor polgármester
előmondásával az alábbi szövegű esküt tette le:
„Én, ___________ becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Devecser fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
Az eskü letételét követően Bella József bizottsági tag az eskütételi okmányt aláírta.
4./ Napirendi pont:
Beszámoló a védőnők 2017. évben végzett munkájáról
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: A beszámolót a Bizottság tárgyalta, ezen az ülésen a
védőnők részt vettek. A határozatba, amennyiben a Képviselő-testület egyetért foglaljuk bele,
hogy köszönjük a védőnők áldozatos és kiváló szakmai munkáját.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság részéről
nincs kiegészítés, a Bizottság is megköszönte a védőnők 2017. évben végzett munkáját és
további sok sikert kívánt.
Több 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./ A Képviselő-testület a védőnők 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót fogadja
el és köszönje meg a védőnők áldozatos munkáját sok sikert kívánva a következő évre.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Védőnői
Szolgálat védőnőit értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. május 15.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
127/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a védőnők 2017. évben végzett munkájáról
szóló beszámolót elfogadja és megköszöni a védőnők áldozatos
munkáját sok sikert kívánva a következő évre.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Védőnői Szolgálat védőnőit értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. május 15.
5./ Napirendi pont:
Településképi rendelet
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Már számos képviselő-testületi ülésen téma volt és május 29.
napjáig szeretnénk hosszabbítást kérni, hogy a döntéshozó szerv haladékot adjon. A
Településképi Arculati Kézikönyvről viszont a mai ülésen döntenénk. Ahogy a törvény szól a

két lakossági fórumot összehívtuk, volt lehetősége a lakosságnak véleményt nyilvánítani.
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 Devecser
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Településképi Arculati Kézikönyvét
hagyja jóvá az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
128/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Településképi Arculati Kézikönyvét jóváhagyja az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete keresse meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatalt és kérje, hogy a VEB/005/243-5/2018. ügyszámú határidő hosszabbításban
meghatározott 2018. április 29-i határidőt 2018. május 29. napjáig meghosszabbítani
szíveskedjen.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban jelzettek szerint a
Veszprém Megyei Kormányhivatalnál kezdeményezze a határidő meghosszabbítását.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. április 29.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
129/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megkeresi
a Veszprém Megyei Kormányhivatalt és kéri, hogy a VEB/005/2435/2018. ügyszámú határidő hosszabbításban meghatározott 2018.
április 29-i határidőt 2018. május 29. napjáig meghosszabbítani
szíveskedjen.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban
jelzettek szerint a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál
kezdeményezze a határidő meghosszabbítását.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. április 29.

6./ Napirendi pont:
Devecser és Térsége Horgász, Íjász és Hagyományőrző Egyesület kérelme
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A civil szervezetek támogatásánál magát a költségvetést is
oly módon fogadtuk el, hogy a Devecser és Térsége Horgász, Íjász és Hagyományőrző
Egyesületnek 500.000,-Ft-ot biztosít az Önkormányzat. De maga az Egyesület kérte, hogy
pontosítsuk ennek az összegnek a felhasználását. Egyeztettem velük személyesen és ők is
egyetértenek abban, hogy egy kisebb összeg kerülne nekik átutalásra, ami a működésre,
illetve a nyáron megrendezésre kerülő Megyei Íjászversenynek a megszervezésére
fordítanának. Ennek nagyobbik felével pedig az Önkormányzat gazdálkodna olyan módon,
hogy ezt a Meggyeserdei területre fordítjuk (tető, villany, gipszkartonozás), ahol az íjászok is
tevékenykednek.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Egyetértett a bizottság az
infrastruktúra fejlesztésével, de az lenne a kérdésem, hogy ennek az ellenőrzését ki fogja
lebonyolítani? Ki fogja ellenőrizni, hogy itt minden szabályosan a törvény szerint történik?
Ferenczi Gábor polgármester: Ezt maga az Önkormányzat fordítja a Meggyeserdei ingatlan
fejlesztésére. Az Önkormányzat megrendeli, elvégezteti és ellenőrzi a munkát.
Bognár Ferencné alpolgármester: Nem értek vele egyet, otthon átnéztem és nem
egyértelmű, hogy mit akarnak csinálni, mire akarják felhasználni. Szerintem ez a 400.000,-Ft
tetőre, villanyra, gipszkartonozásra nem lesz elég.
Ferenczi Gábor polgármester: Amikor a civil szervezetek támogatásánál az Íjász Egyesület
kérelmét ismertettem, velük előzetesen is az volt a megállapodás, azért kértek egy nagyobb
összeget, mert a Megyei Íjászverseny lebonyolításához a területet rendbe kell tenni. Egyed
Martin vállalkozó díjmentesen vállalta, hogy a gipszkartonozást megcsinálja, anyagköltséggel
kell számolni. A vízvezeték szerelést az Egyesület részéről Németh Róbert vállalta szintén
díjmentesen. A tető rendbetétele tulajdonképpen már megtörtént. Történt egy káresemény, a
biztosító fizetett és a biztosítási összeget visszaforgattuk a tető javítására.
Több 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./ A Képviselő-testület a Devecser és Térsége Horgász, Íjász és Hagyományőrző Egyesület
(8460 Devecser, Jókai u.3.) kérelmét hagyja jóvá akként, hogy 100.000,-Ft támogatást utaljon
át az egyesületnek működési céljaira, 400.000,-Ft-ot az egyesület által használt ingatlan
karbantartására, fejlesztésére fordítsa az Önkormányzat.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a módosítást a soron következő
költségvetési rendelet módosításánál vezesse át.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, a Támogatási megállapodás aláírására
és a 400.000,-Ft felhasználására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-3/ azonnal
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
130/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a Devecser és Térsége Horgász, Íjász és
Hagyományőrző Egyesület (8460 Devecser, Jókai u.3.) kérelmét
jóváhagyja akként, hogy 100.000,-Ft támogatást átutal az
egyesületnek működési céljaira, 400.000,-Ft-ot az egyesület által
használt ingatlan karbantartására, fejlesztésére fordítja az
Önkormányzat.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
módosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításánál
vezesse át.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Támogatási
megállapodás aláírására és a 400.000,-Ft felhasználására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ következő költségvetési rendelet módosítása
3./ 2018. május 15.
7./ Napirendi pont:
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kérelme
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Hasonló civil szervezetről van szó, mint az Íjász Egyesület.
Az Egyesület munkáját hosszú évek óta segíti azzal az Önkormányzat, hogy a gyermekek
néptánc oktatását átvállaljuk. Két alkalommal segítjük anyagiakkal az Egyesületet.

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta és
támogatja.
Bertalan-Szabó Tímea pénzügyi irodavezető: A fedezet nem szerepel benne, azt majd meg
kell jelölni.
Ferenczi Gábor polgármester: Igen én szeretném megjelölni a fedezetet. Beszéltünk arról,
hogy negyed évente módosítjuk a költségvetést és beszéltük, hogy egy általános tartalékot
jelölnénk meg, hiszen a civil szervezetek támogatásánál egy jelentős összeg marad meg. Az
általános tartalék terhére kérném a támogatást.
Több 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./ A Képviselő-testület az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola devecseri diákjainak a
2017/2018-as tanév II. félév térítési- és tandíj befizetésének összegét, mindösszesen 146.000,Ft-ot vállalja át, melynek fedezetéül Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
rendeletének 20. mellékletét jelölje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a módosítást a soron következő
költségvetési rendelet módosításánál vezesse át.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, a Támogatási megállapodás
aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./azonnal
2./ következő költségvetési rendelet módosítása
3./ 2018. május 15.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
131/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola
devecseri diákjainak a 2017/2018-as tanév II. félév térítési- és tandíj
befizetésének összegét, mindösszesen 146.000,-Ft-ot átvállal, melynek
fedezetéül Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
rendeletének 20. mellékletét jelöli meg.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
módosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításánál
vezesse át.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Támogatási
megállapodás aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./azonnal
2./ következő költségvetési rendelet módosítása
3./ 2018. május 15.
8./ Napirendi pont:
Magyar Vöröskereszt kérelme
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: 2016. januárjában a Vöröskereszt létrehozott Devecserben
egy kerékpárszerelő műhelyt a Deák tér 2. szám alatt, amit a Tandem Szociális Szövetkezet
működtetett egészen 2017. szeptemberéig. Azóta üresen áll ez az önkormányzati ingatlan,
amit a Vöröskereszt pénzéből a Vöröskereszt újított fel. Volt egy kerékpárszerviz, aki
érdeklődött, de egyenlőre nem élnének ezzel a lehetőséggel. A Vöröskereszt kérelme arról
szól, hogy módosítsuk oly módon az együttműködési megállapodásunkat, hogy ezt harmadik
félnek továbbadhassa, de csak is úgy, hogy ugyanezt a tevékenységet végzi. Mi nem
számlázunk ki bérleti díjat, de addig maradhat az önkormányzati ingatlanban amíg a
felújításra fordított összeg tart. Így a Vöröskereszt szedné a bérleti díjat nem az
Önkormányzat.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Egyenlőre erre az évre
lenne megkötve, a többit majd meglátjuk.
Bognár Ferencné alpolgármester: Egyetértek azzal, hogy bérbe adjuk, de csak kerékpárra
senki sem fogja kivenni szerintem. Viszont ha gondolkodnánk, hogy kisgépek, fűnyírók,
motorok akkor lehet, hogy lenne vállalkozó, aki kibérelné, mert lehet azt mondaná, hogy
otthon a kertjét, udvarát nem akarja tönkretenni.
Ferenczi Gábor polgármester: Teljesen egyetértek, szerintem kiegészíthetjük a határozatot,
hogy szélesítjük a bérbeadás lehetőségét.
Több 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./ A Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező Devecser, Deák tér 2. szám alatti önkormányzati ingatlanban lévő Tandem Szociális
Szövetkezet által használt kerékpárműhelyt 3. fél részére adja bérbe kerékpárjavítás,
kisgépjavítás, kulcsmásolás szolgáltatások céljára is.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Magyar Vöröskereszt
Veszprém Megyei Szervezetét, mint szövetkezeti tagot a fenti döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ 2018. május 15.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:

132/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Devecser Város
Önkormányzata tulajdonát képező Devecser, Deák tér 2. szám alatti
önkormányzati ingatlanban lévő Tandem Szociális Szövetkezet által
használt kerékpárműhelyt 3. fél részére bérbe adja kerékpárjavítás,
kisgépjavítás, kulcsmásolás szolgáltatások céljára is.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetét, mint
szövetkezeti tagot a fenti döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ 2018. május 15.
9./ Napirendi pont:
Veszprémi Tankerületi Központtal megállapodás kötése
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Tulajdonképpen már kötöttünk megállapodást a Veszprémi
Tankerületi Központtal, de még 2017-ben azzal, hogy a Rotary házban működik a Pedagógiai
Szakszolgálat. A 2018-as évre nem történt meg ennek a szerződésnek a meghosszabbítása. A
rezsi költségeket a Veszprémi Tankerületi Központ fizette a tavalyi évben és az idén is fizette.
Illetve a tavalyi évre még nem történt meg a rezsi költségek kifizetése. Miután az
Önkormányzat kiszámlázza az arányos rezsi költséget, akkor kifizetnék.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta és
javasolja elfogadásra. A számlázást kellene az Önkormányzatnak megcsinálni és akkor
kifizetésre kerülne.
Több 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./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata és a Veszprémi Tankerületi
Központ közötti üzemeltetési költségmegosztásról szóló megállapodást az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:

133/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata és a
Veszprémi
Tankerületi
Központ
közötti
üzemeltetési
költségmegosztásról
szóló
megállapodást
az
előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal, folyamatos
10./ Napirendi pont:
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói beosztására érkezett
pályázat véleményezése
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A főigazgatói beosztására beérkezett pályázat
véleményezésére kérték fel az Önkormányzatot. Megkérném elnök urat mondja el a Bizottság
álláspontját.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság nem ért
egyet ezzel a főigazgatói kinevezéssel, nem támogatja.
Több 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./ A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói
beosztásának ellátására benyújtott pályázattal kapcsolatban az alábbi véleményt alakítsa ki:
NEM TÁMOGATJA.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Veszprémi
Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. május 9.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
134/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
főigazgatói beosztásának ellátására benyújtott pályázattal kapcsolatban
az alábbi véleményt alakítja ki:
NEM TÁMOGATJA.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről a
Veszprémi Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. május 9.
11./ Napirendi pont:
Útfelújítási pályázat
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Ez egy belügyminisztériumi pályázati forrás. Többször
próbálkoztunk az elmúlt években azzal, hogy útfelújításra tudjunk központi forrásokhoz jutni,
sajnos eddig teljesen sikertelenül.
Bendes István jegyző: Két területet szeretnénk megjavítani az egyik a Lakatos utca
folytatása, ami kimegy Kolontár felé ez a Névtelen utca, a másik pedig ami a Nagy László
utcából kivezet a kolontári útra. A pályázat költsége bruttó 16.817.594,-Ft, amelyből
4.204.399,-Ft (25%) önerőt kell ehhez biztosítani. A jövő évi költségvetést terhelné.
Ferenczi Gábor polgármester: Erről már régóta szó van, hogy jó lenne ezeket megcsinálni.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság támogatja a
pályázat benyújtását.
Több 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./ A Képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról
szóló pályázati cél tekintetében a belterületi utak, járdák, hidak felújítása cél vonatkozásában
út felújítására, a Névtelen utca és a Nagy László utca felújítására nyújtson be pályázatot. A
beruházás teljes költsége bruttó 16.817.594,-Ft, amelyből 4.204.399,-Ft (25%) önerőt
Devecser Város Önkormányzata a saját költségvetéséből biztosítson, a fennmaradó
12.613.195,-Ft-ra pedig pályázatot nyújtson be.
2./ A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat benyújtásával, és hatalmazza fel
a szükséges szerződések aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
135/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásáról szóló pályázati cél tekintetében a belterületi
utak, járdák, hidak felújítása cél vonatkozásában út felújítására, a
Névtelen utca és a Nagy László utca felújítására nyújt be pályázatot.
A beruházás teljes költsége bruttó 16.817.594,-Ft, amelyből
4.204.399,-Ft (25%) önerőt Devecser Város Önkormányzata a saját
költségvetéséből biztosít, a fennmaradó 12.613.195,-Ft-ra pedig
pályázatot nyújt be.
2./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat
benyújtásával, és felhatalmazza a szükséges szerződések aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal
12./ Napirendi pont:
LEADER pályázat - rendezvény
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A Leader Akciócsoport vezetőjével már 3 éve beszéltünk
arról, hogy Devecser is kapjon egy jelentősebb összeget rendezvényszervezésre. Köszönöm,
hogy ezt az összeget elkülönítették a városunk számára. Idén igénybe is vennénk a
városnapok lebonyolításához.
Bendes István jegyző: Két döntést kellene hozni, mert a rendelkezésünkre álló keretet 2
rendezvénnyel hívjuk le. Az idei rendezvény tervezett költsége bruttó 3.600.000,-Ft lenne.
Nem lehet mindent elszámolni a pályázatban, de az elszámolható költség az 2.571.708,-Ft és
akkor ebből kérnénk mi 2.443.122 Ft-ot az idei rendezvényünkre.
Több 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 a Képviselőtestület úgy döntsön, hogy 2018. január 1. - 2020. december 31. napja között az igényelhető
támogatási összegből két helyi rendezvényt kívánjon megvalósítani.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:

136/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2018. január 1. - 2020. december
31. napja között az igényelhető támogatási összegből két helyi
rendezvényt kíván megvalósítani.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot nyújtson be az Értékkel bíró helyi vagy
térségi rendezvények támogatása című, VP6-19.2.1.-77-5-17 kódszámú felhívásra.
A projekt címe: „Térségi gyöngyök devecseri vendégségben”
HFS intézkedés megjelölése: Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények
támogatása
A rendezvény tervezett összköltsége bruttó 3.600.000 Ft, a pályázatban elszámolni kívánt
összeg bruttó 2.571.708 Ft, melyhez az önkormányzat 2.443.122 Ft pályázati támogatást
igényeljen és a szükséges önerőt a 2018. évi költségvetésében biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
a dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.
3./ A Képviselő-testület bízza meg Szente-Takács Anna igazgatót Devecser Város
Önkormányzata képviseletével a pályázattal kapcsolatos ügyek vonatkozásában az ellenőrzés
során.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-3./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
137/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az
Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása című, VP619.2.1.-77-5-17 kódszámú felhívásra.
A projekt címe: „Térségi gyöngyök devecseri vendégségben”
HFS intézkedés megjelölése: Értékkel bíró helyi vagy térségi
rendezvények támogatása
A rendezvény tervezett összköltsége bruttó 3.600.000 Ft, a
pályázatban elszámolni kívánt összeg bruttó 2.571.708 Ft, melyhez az
önkormányzat 2.443.122 Ft pályázati támogatást igényel és a
szükséges önerőt a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a dokumentumok aláírására és a pályázat
benyújtására.
3./ A Képviselő-testület megbízza Szente-Takács Anna igazgatót
Devecser Város Önkormányzata képviseletével a pályázattal
kapcsolatos ügyek vonatkozásában az ellenőrzés során.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-3./ azonnal, folyamatos
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester megérkezett az ülésterembe.
Bognár Ferencné alpolgármester elhagyta az üléstermet.
13./ Napirendi pont:
Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság elfogadta, a
2-es és a 7-es oldalon van egy kis hiba, elírás, ezt majd akkor javítsuk.
Több 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 a Képviselőtestület a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló jelentést fogadja el.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
138/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
A Képviselő-testület a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Bognár Ferencné alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe.

14./ Napirendi pont:
Védőnői állásra pályázat kiírása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Amint lejár a pályázati határidő meg szoktuk hosszabbítani.
Ismételten ezt szeretném kérni, hogy ugyanazokkal a feltételekkel hirdessük ki. 2018.
december 31. napjáig helyettesítéssel meg tudjuk oldani a nyirádi védőnő segítségével, hogy
mind a három körzetben legyen védőnő.
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 pályázatot hirdessen védőnői állás betöltésére, határozatlan időre, 3
hónapos próbaidő kikötésével.
Munkahely megnevezése: Devecser Város Önkormányzata II. sz. Védőnői körzet 8460
Devecser, Miskei u. 47.
Ellátandó feladat: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben
meghatározott feladatok.
Pályázati feltételek:
- Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert
oklevél,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság.
Pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakképesítést igazoló okirat másolatát,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést
kér.
Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül
megállapításra + 20%-os havi illetménykiegészítéssel.
Az Önkormányzat az állás betöltője részére szolgálati lakást biztosít.
A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételének időpontja:
2018. május 8.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 24.
Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő első képviselőtestületi ülésen.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez – „pályázat védőnői állásra” megjelöléssel –
címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.
Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a polgármesternél a 88/512-630-as
telefonszámon lehet kérni.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Nemzeti
Közigazgatási Intézet internetes oldalán és Devecser város honlapján tegye közzé, küldje meg
a védőnőképző intézmények részére, valamint a pályázattal kapcsolatos eljárást folytassa le.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. május 8., illetve folyamatos

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
139/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület pályázatot hirdet védőnői állás betöltésére,
határozatlan időre, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
Munkahely megnevezése: Devecser Város Önkormányzata II. sz.
Védőnői körzet 8460 Devecser, Miskei u. 47.
Ellátandó feladat: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.
(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok.
Pályázati feltételek:
- Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal
egyenértékűnek elismert oklevél,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság.
Pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakképesítést igazoló okirat másolatát,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor
nyilvános vagy zárt ülést kér.
Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
alapján
kerül
megállapításra
+
20%-os
havi
illetménykiegészítéssel.
Az Önkormányzat az állás betöltője részére szolgálati lakást biztosít.

A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való
közzétételének időpontja: 2018. május 8.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 24.
Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Devecser Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási
határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez – „pályázat védőnői
állásra” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell
benyújtani.
Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a polgármesternél a
88/512-630-as telefonszámon lehet kérni.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázati kiírást a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán és
Devecser város honlapján tegye közzé, küldje meg a védőnőképző
intézmények részére, valamint a pályázattal kapcsolatos eljárást
folytassa le.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. május 8., illetve folyamatos
15./ Napirendi pont:
Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Át is adom a szót elnök úrnak.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta és
javasolja elfogadásra. Az előterjesztést mindenki olvasta.
Ferenczi Gábor polgármester: Szeretném megköszönni elnök úrnak az eddigi
tevékenységét és a természetesen a Bizottság többi tagjának is.
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 Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a bizottság
valamennyi tagját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. május 15.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
140/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a bizottság valamennyi tagját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. május 15.
2./ Napirendi pont:
Devecseri Sportegyesület támogatása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Van itt egy
tömegsportrendezvény megszervezéséhez kérelem. A május 1. kupára és a június 16. napján
megrendezésre kerülő kispályás labdarúgó tornára kérnek 90.000,-Ft-ot. A civil szervezetes
támogatásba nem tudjuk beletenni, annak a határideje január 15-ig volt. Ez is már az utolsó
pillanatban van, mert május 1. napja mindjárt itt van. A Bizottság ezt tárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A Sportegyesület mivel járul hozzá a május 1.
naphoz? Van valami programtervezet?
Heizler Gábor Devecseri SE: Azt hittem anyagiakra gondol, mert eddig úgy volt, hogy a mi
kertünkből kapott a Tömegsport szakosztály ezekre, de idén mi nem kaptunk működési
támogatást. Mi is részt szoktunk benne venni, indulnak a fiúk.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ha jól értem, ha megkapták volna a támogatást,
akkor abból az összegből biztosították volna neki ezt az összeget?
Heizler Gábor Devecseri SE: Igen.
Ferenczi Gábor polgármester: Nehogy fals információk menjenek ki, a pontosítás kedvéért.
Tavalyi évben kapott a Sportegyesület működési támogatást és külön szavaztunk nekik pénzt
erre a kupára.
Kocsy Miklós Devecseri SE: Az tavaly is abból az összegből lett finanszírozva, amit
működési támogatásra kaptunk. Megszavazta a összeget külön, de abból az összegből került
levonásra.
Ferenczi Gábor polgármester: Ahogy elnök úr elmondta a civil szervezetek támogatását
már lezártuk, oda nem tudjuk beilleszteni, azt szeretném, ha ezt a két kupát a városnapok
költségvetéséhez tennénk hozzá. Ennek fedezetéül az általános tartalékot jelöljük meg.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A rendezvény naptárunkat megszavaztuk, annak volt
egy költségvetése. A keretösszeg ne kerüljön emelésre, a tartalékot ne használjuk fel erre,
mert az azért tartalék, hogy ha kell legyen. Vagy van most tartalékunk egyébként?
Bertalan-Szabó Tímea pénzügyi irodavezető: Működési célú általános céltartalék a 2018-as
költségvetésbe nem került betervezésre a rendeletbe. Általános tartalék, céltartalék szerepel.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Megkérjük intézményvezető asszonyt, hogy akkor
csippentsünk el innen onnan és akkor lesz rá keret.
Ferenczi Gábor polgármester: Az is elhangzott, hogy negyed évente módosítjuk a
költségvetést és hozzáigazítjuk a változást. A civil szervezeteknél felszabadul egy nagyobb
összeg 1.192.000,-Ft. Én azt fogom kérni, amikor a költségvetést módosítjuk, hogy ne a civil
szervezeteknél hagyjuk tartaléknak, hanem egy általános céltartalékot képezzünk.
Rosta Zoltán képviselő: Szerintem mindenképpen a városnapok terhére, mert ez nem egy
civil szervezet kérelme, hanem a városnapoknak egy része.
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 Devecser SE
Tömegsportszakosztály kérelmének adjon helyt és 90.000,-Ft-os anyagi támogatást nyújtson a
2018. május 1. napján megrendezésre kerülő kispályás labdarúgó kupára, valamint a 2018.
június 16. napján megrendezésre kerülő kispályás labdarúgó tornára a Városi Rendezvények
megtartására megszabott 2018. évi keretösszegből.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Városi Rendezvények
keretösszegéből biztosítsa az 1./-es pontban meghatározott rendezvényeken a
tömegsportszakosztály részvételét.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
141/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Devecser
SE Tömegsportszakosztály kérelmének helyt ad és 90.000,-Ft-os
anyagi támogatást nyújt a 2018. május 1. napján megrendezésre kerülő
kispályás labdarúgó kupára, valamint a 2018. június 16. napján
megrendezésre kerülő kispályás labdarúgó tornára a Városi
Rendezvények megtartására megszabott 2018. évi keretösszegből.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Városi
Rendezvények keretösszegéből biztosítsa az 1./-es pontban
meghatározott rendezvényeken a tömegsportszakosztály részvételét.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
Ferenczi Gábor polgármester: A Sportegyesület beadta a 2015/2016. év beszámolóját,
aminek az eredeti határideje 2017. március 31. napja volt. Az ülésen én kifogásoltam, hogy
nem készült el a beszámoló, ahol aztán vissza is vontuk a határozatot, ezt támadta meg
Heizler Gábor szakosztályvezető, amikor jelezte a Járási Hivatalnak, hogy nem volt
megfelelően meghirdetve az Önkormányzat által a testületi ülés. Ezért kellett ma az összes
akkor hozott határozatot újra meghozni. Arról kell dönteni, hogy ezt a beszámolót a
Képviselő-testület elfogadja-e.
Bognár Ferencné alpolgármester: Pénzügyi irodavezetőt kérdezném, hogy rendben talált-e
mindent az elszámolásnál?
Bertalan-Szabó Tímea pénzügyi irodavezető: A támogatási megállapodás 8-as és 9-es
pontja tartalmazza, hogy hogyan és milyen határidőig kell elszámolnia. A Sportegyesület
ennek megfelelően adta le az elszámolást.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Annak idején szavaztam, amin visszavonták a
határozatot nem voltam, de akkor is igennel szavaztam volna, de ezek után nem. Ez, amit
beadtak ez egy nagy nudli. Én itt nem látom, hogy mire kell.
Heizler Gábor Devecseri SE: Ez a TAO-nak leadandó pályázat.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Engem nem érdekel a TAO. Ha már a könyvtárnál 4
téli gumiért szóltunk, de akkor is lássam tételesen, hogy mire költöttek, akár a legutolsó
egyesületnél is. Itt én ezt nem látom.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A tételes elszámolásból
én semmit nem láttam, azt hiszem jogom van betekinteni ebbe az anyagba. Semmilyen
számlát, bizonylatot, fénymásolatot nem láttam, én ezt így nem tudom elfogadni.

Rosta Zoltán képviselő: Nem értem az elnök úr felvetését, itt az anyag, bármikor belenézhet.
A pénzügyi iroda felé kellett elszámolni, és minden rendben van.
Bognár Ferencné alpolgármester: Már régóta megy a huzavona, ha minden rendben van az
elszámolással akkor fogadjuk el. Sok pénzbe kerülne az nekünk, ha újra Sportegyesületet
kellene létrehozni. Arra kérem bizottsági elnök urat, hogy ha lehet fáradjon be az irodába, az
irodavezető asszony bármire válaszol, megmutatja az iratokat, de tényleg vannak olyanok,
amiket nem lehet kiadni. Nekem is eddig mindig segítettek és mindenre kielégítő választ
kaptam.
Ferenczi Gábor polgármester: Én szeretném, hogy külön határozati javaslatok születnének
azokról a pontokról, amiről az eredeti határozati javaslat egy határozatba sorolt be.
Bendes István jegyző: A 2015/2016. évi elszámolást behozták, hiánypótlást kellett kérnünk,
de rendben van. A 2016/2017. évi elszámolásnak 2018. június 30. a határideje, az még nincs
lezárva. Ha lezárta kötelező lesz felénk a Kormányrendelet szerint az azt követő 30 napon
belül elszámolni.
Szünet.
Szünet után.
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 Devecseri Sportegyesület által leadott 3059-3/2016. számú
Támogatási megállapodásban aláírt 8.374.777,-Ft összegű ki/JH01-10174/2015/MLSZ
iktatószámú, be/SFP-1017/2015/MLSZ ügyiratszámú határozatban megállapított pályázati
önrész elszámolását vegye tudomásul és fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármester, hogy a fenti döntésről a Devecseri
Sportegyesületet értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2/ azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
142/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület által leadott 30593/2016. számú Támogatási megállapodásban aláírt 8.374.777,-Ft
összegű
ki/JH01-10174/2015/MLSZ
iktatószámú,
be/SFP1017/2015/MLSZ ügyiratszámú határozatban megállapított pályázati
önrész elszámolását tudomásul veszi és elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a fenti
döntésről a Devecseri Sportegyesületet értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2/ azonnal

Ferenczi Gábor polgármester: A következő javaslat az lenne, hogy az 5.720.122,-Ft
támogatást biztosítják a Sportegyesület részére és azt ők kötelesek 2018. 06. 30. napjáig
támogatási célra felhasználni, majd pedig kötelesek a támogatási összeggel Devecser Város
Önkormányzata felé 2018. 07. 30. napjáig tételesen elszámolni.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Hiánypótlással együtt azt tegyük bele.
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 Devecseri Sportegyesület részére a ki/JH01-18174/2017/MLSZ
iktatószámú, be/SFP-18174/2017/MLSZ számú támogatási határozatban foglalt önrészhez,
5.720.122,-Ft támogatást biztosítson, melynek fedezete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésében biztosítva van.
2./ Az Egyesület köteles a támogatási összeget 2018. 06. 30. napjáig a támogatási célra
felhasználni.
3./ Az Egyesület köteles a támogatási összeggel Devecser Város Önkormányzata felé 2018.
07. 30. napjáig tételesen a támogatási célnak és az Együttműködési megállapodásban rögzített
előírásoknak megfelelően elszámolni az esetleges hiánypótlásokkal együtt.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármester, hogy a fenti döntésről a Devecseri
Sportegyesületet értesítse és a szükséges intézkedést tegye meg, hogy az 1./-es pontban
meghatározott összeg 2018. 04. 30. napjáig kifizetésre kerüljön.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-4/ azonnal
Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
143/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület részére a ki/JH0118174/2017/MLSZ iktatószámú, be/SFP-18174/2017/MLSZ számú
támogatási határozatban foglalt önrészhez, 5.720.122,-Ft támogatást
biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésében biztosítva van.
2./ Az Egyesület köteles a támogatási összeget 2018. 06. 30. napjáig a
támogatási célra felhasználni.
3./ Az Egyesület köteles a támogatási összeggel Devecser Város
Önkormányzata felé 2018. 07. 30. napjáig tételesen a támogatási
célnak és az Együttműködési megállapodásban rögzített előírásoknak
megfelelően elszámolni az esetleges hiánypótlásokkal együtt.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a fenti
döntésről a Devecseri Sportegyesületet értesítse és a szükséges
intézkedést tegye meg, hogy az 1./-es pontban meghatározott összeg
2018. 04. 30. napjáig kifizetésre kerüljön.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-4/ azonnal
Ferenczi Gábor polgármester: Szeretném, ha egy harmadik dologról is döntenénk, az pedig
a 2018/2019. évi pályázat. Ezt az anyagot már hétfőn meg kellett volna tárgyalni, akár a
bizottsági ülés után és akkor most képben lennénk azzal kapcsolatban, hogy milyen
elképzelései vannak a Sportegyesületnek a jövőre vonatkozóan. Így én nem tudom támogatni.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A Sportegyesület a következő ülésig adjon
tájékoztatást írásban, hogy ez a pályázat mire lesz fordítva. Adjunk két hetet, de addig a
bizottsági tagoknak érkezzen meg, hány mez, milyen focisták, útiköltség, stb.
Heizler Gábor Devecseri SE: Ez teljesen rendben van csak április 30. a leadási határidő.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Feltételesen megszavazzuk ezzel segítve. Ha nem
érkezik be akkor hatályát veszti.
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 Devecseri Sportegyesület által be/SFP-24174/2018/MLSZ
2018/2019. időszakra szóló pályázatához 5.693.446,-Ft támogatást biztosítson, amennyiben
az egyesület 2018. május 16. napjáig tételesen kimutatja, hogy mire fordítódik a támogatás.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az egyesületet
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2/ azonnal
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
144/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület által be/SFP24174/2018/MLSZ 2018/2019. időszakra szóló pályázatához
5.693.446,-Ft támogatást biztosít, amennyiben az egyesület 2018.
május 16. napjáig tételesen kimutatja, hogy mire fordítódik a
támogatás.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az egyesületet értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2/ azonnal

Bendes István jegyző: A döntések következtében valóban felszabadult 1.192.518,-Ft-ot a
költségvetési rendeletben működési célú általános céltartalékba helyezzük át. Erről szülessen
döntés.
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 Civil szervezetek támogatásánál felhasználásra nem kerülő
1.192.518,-Ft-ot a költségvetési rendeletben működési célú általános céltartalékba helyezze át.
2./ A Képviselő-testület bízza meg az Önkormányzati Hivatalt, hogy a költségvetés
módosítását ennek megfelelően készítse el.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
145/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a Civil szervezetek támogatásánál
felhasználásra nem kerülő 1.192.518,-Ft-ot a költségvetési rendeletben
működési célú általános céltartalékba helyezi át.
2./ A Képviselő-testület megbízza az Önkormányzati Hivatalt, hogy a
költségvetés módosítását ennek megfelelően készítse el.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal
Heizler Gábor és Kocsy Miklós a Devecseri SE képviselői elhagyták az üléstermet.
3./ Napirendi pont:
A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója a Devecseri „Új
temető” (Devecser, Miskei u. 06 hrsz.) fenntartásával és üzemeltetésével
kapcsolatban
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A Bizottság tárgyalta átadom a szót elnök úrnak.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A temető fenntartását a
Kft. végzi, mindenki olvasta a beszámolót.
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 fogadja el a Devecseri Városüzemeltetési Kft. beszámolóját a
Devecseri „Új temető” (Devecser, Miskei u. 06 hrsz) fenntartásával és üzemeltetésével
kapcsolatban.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az ügyvezető
igazgatót értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. május 15.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
146/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület elfogadja a Devecseri Városüzemeltetési Kft.
beszámolóját a Devecseri „Új temető” (Devecser, Miskei u. 06 hrsz)
fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az ügyvezető igazgatót értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. május 15.
16./ Napirendi pont:
Vegyes ügyek
a) Felügyelő bizottság megalakulása
Ferenczi Gábor polgármester: A Devecseri Város Üzemeltetési Kft.-nél a FEB megalakult,
a testület a tagokról már korábban döntött. A FEB elnököt választott Horváth Csaba
személyében. Azt is kérte a Bizottság, hogy az amúgy is ütemtervben szerepelő belső
ellenőrzést végeztesse el az Önkormányzat a saját cégénél.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A FEB kérte, hogy egy
teljesen független átfogó ellenőrzés legyen, hogy ők is tiszta lappal induljanak és átlássák a
dolgokat. Egyeztettem a belső ellenőrrel, aki könyvvizsgáló képesítéssel rendelkezik és az
önkormányzatok gazdasági szervezeteit vizsgálja. Van benne tapasztalata, a Balaton parton
dolgozik. Ma találkoztam vele személyesen és majd át fogom adni jegyző úrnak az adatokat.
A hölgyet Kövesiné Müller Katalinnak hívják. Megbízási szerződéssel bruttó 25.000,-Ft/nap
összegben vállalja.
Ferenczi Gábor polgármester: Rendben van-e a leltár, szeretném látni a pénzügyi
szabályzatot, leltárt. A 2016.-ban készített vizsgálatban feltárt hiányosságok kijavításra

kerültek-e. 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 Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának kérése alapján kérje fel Kövesiné Müller Katalin
e.v.-t (8300 Tapolca, Fazekas u. 54.), hogy végezze el az alábbi célellenőrzéseket a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vonatkozásában:
· 2017. évi gazdálkodásának ellenőrzése, a
· korábbi könyvvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása megtörtént-e, és
·
2017. év végéig a leltári és pénzügyi szabályzatok, a cég teljes
leltára, ehhez kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Megbízási szerződést írja alá
25.000,- Ft/nap (AM) összegen.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2/ azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
147/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
kérése alapján felkéri Kövesiné Müller Katalin e.v.-t (8300 Tapolca,
Fazekas u. 54.), hogy végezze el az alábbi célellenőrzéseket a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vonatkozásában:
· 2017. évi gazdálkodásának ellenőrzése, a
·
korábbi könyvvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása
megtörtént-e, és
·
2017. év végéig a leltári és pénzügyi szabályzatok, a cég teljes
leltára, ehhez kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Megbízási szerződést aláírja 25.000,- Ft/nap (AM) összegen.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2/ azonnal

b) Önálló pénzügyi irányítás
Ferenczi Gábor polgármester: Megfogalmaztam a héten egy levelet a testület és jegyző úr
irányába, amit remélem mindenki olvasott. A levélben lényegében leírtam a határozati
javaslatomat. Arra szeretném kérni a Tisztelt Képviselő-testületet, mint a Kft. 100%-os

tulajdonosát, hogy szólítsa fel a Kft. ügyvezetését arra vonatkozólag, hogy szüntesse meg a
jogviszonyt azzal a külső könyvelő céggel, akivel jelenleg kapcsolatban áll. A másik
javaslatom pedig, hogy a Képviselő-testület utasítsa a Kft. ügyvezetését arra vonatkozólag,
hogy készítse el annak a technikai megvalósulását, hogy önálló pénzügyi irányítása legyen a
Kft.-nek.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Az utasítással van a baj, a tag nem utasíthatja az
ügyvezetőt, maximum kérésként.
Ferenczi Gábor polgármester: Az indokaimat szeretném elmondani. Számos alkalommal
kértem Ács Attila ügyvezető igazgató úrtól, hogy a könyvelő cégtől az Önkormányzat
számára adja le. Vagy nem kaptuk meg ezeket az anyagokat határidőre vagy pedig egyáltalán
nem kaptuk meg ezeket az anyagokat többszöri felszólítás ellenére sem. A közelmúltban ismét
kértem a könyvelő céget, hogy küldje meg az Önkormányzat részére a 2017-es
alapbizonylatokat, azaz az eredeti bank és pénztár bizonylatokat, az ezzel kapcsolatos összes
dokumentációt. Illetve, ami még nyilván nem végleges de egy mérleget. A könyvelő cég
válaszlevelében azt írta, hogy nem áll módjában a dokumentumokat megküldeni, mert
határidők vannak és most kell majd leadni ezeket az anyagokat. Én nem vagyok könyvelő, de
a 2017-es tételeket már réges-régen rögzíteni kellett a könyvelésben. Úgy gondolom 2018.
áprilisára már nem csúszik át számla. Ez azért lett volna fontos, hogy a saját Kft.-nk pénzügyi,
gazdasági helyzetét naprakészen, pontosan lássuk. Ezért kérném a Kft.-t, hogy mondja fel a
hatályos szerződést a könyvelő céggel és párhuzamosan készítsük elő annak a lehetőségét,
hogy a saját tulajdonú Kft.-nk önálló pénzügyi irányítás alá kerüljön.
Ács Attila ügyvezető igazgató: Nyilván tudomásul vesszük, amit itt a testület dönteni fog.
Egy kérésem van, hogy amennyiben ez a könyvelés megszűnik, kivel kell a Kft.-nek
könyvelői szerződést kötnie. Ugye kettős könyvvitelre van szükség, ugye közhasznú társaság
vagyunk és a nonprofit szervezeteknél a beszámoló május 31. napja. Védelmére szeretnék
kelni a könyvelő cégnek, mert neki a 2017-es évről május 22-ig egy könyvvizsgálói jelentést
kell tennie. Ez egy közhasznú jelentés plusz egy pénzügyi beszámoló.
Ferenczi Gábor polgármester: Természetesen ezeket a határidőket én is számításba vettem,
ezért szeretném ha a könyvelő cég a határidőkre elkészítené azokat a dokumentumokat,
amelyek kötelezőek. Át kell tekinteni a megbízási szerződést, hogy milyen felmondásra van
lehetőség.
Ács Attila ügyvezető igazgató: Ki nem tudja adni a papírokat, mert dolgoznak vele, de
bármikor betekinthető.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A tag nem kérheti ki az iratokat, hanem maximum
arra kérheti az ügyvezetőket, hogy kérjék ki és bocsássák a tag rendelkezésére. A
polgármester, mint tag nem kérheti ki.
Rosta Zoltán képviselő: Polgármester úr azt mondta, hogy a megkeresésére nem reagált a
könyvelő cég, tudomásom szerint reagált.
Ferenczi Gábor polgármester: A mostanira reagált, de akkor sem küldte el a
dokumentumokat, amit kértem. Ács Attilán keresztül is többször próbálkoztunk.
Bognár Ferencné alpolgármester: Ki lesz írva pályázat?

Ferenczi Gábor polgármester: Én szeretném, ha helyben lenne a Kft.-nél a könyvelés.
Több kérdés, vélemény, javaslat 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 kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. igazgatóit, hogy a jelenlegi
könyvelőcéggel a szerződést 2018. május 31. napjával szüntessék meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
148/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
A Képviselő-testület felkéri a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. igazgatóit, hogy a jelenlegi könyvelőcéggel a szerződést 2018.
május 31. napjával szüntessék meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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 kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóit, hogy az
Önkormányzattal közösen biztosítsák a technikai feltételeket az önálló pénzügyi ügyintézés
biztosítására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
149/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
A Képviselő-testület felkéri a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatóit, hogy az Önkormányzattal közösen
biztosítsák a technikai feltételeket az önálló pénzügyi ügyintézés
biztosítására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

c) Önkormányzati bolt
Ferenczi Gábor polgármester: Bizottsági ülésen már tárgyaltuk, hogy vállaltuk a 2016. évi
Startmunka program bevételének terhére egy önkormányzati bolt megnyitását, amit az áprilisi
Startmunka program ellenőrzésénél is kértek tőlünk. Ennek érdekében kértem, hogy Érlaki
Renátát bízzuk meg ennek a boltnak az üzletvezetői tevékenységével.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Erre a boltra is kérjünk üzleti tervet. Arra, hogy ha
működik a Startmunka program, arra is ha nem.
Bendes István jegyző: Felvettük a Kincstárral a kapcsolatot. Két lehetőség van. A
Kincstárnál vagy be tudjuk jegyeztetni, mint intézményt, törzsszáma, adószáma legyen és
elindulhasson a folyamat. Ha nem tudja intézményként kezelni a büfé jellegű tevékenységet a
Kincstár akkor vagy a meglévő Kft.-nk tevékenységi körét bővítjük ezzel vagy létre kell hozni
egy külön céget, ami ezt üzemelteti. Jelenleg felesleges megbízni, mert nincs meg az a bolt.
Még egyeztetés van a Kincstárral. Vagy kincstári törzsszámos és adószámos vagy céges
cégjegyzékszámos és adószámos.
Ferenczi Gábor polgármester: Egyeztettünk jegyző úrral és egyet is értünk én csak azért
szeretném, ha megbíznánk a kolléganőt, hiszen előzetes tárgyalásokat kell kezdeményezni a
potenciális beszerzésekkel kapcsolatban. Én mindössze csak erre gondolok.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Milyen engedélyek
kellenek hozzá?
Ferenczi Gábor polgármester: Teljesen tisztában vagyunk vele, hogy milyen engedélyek
kellenek hozzá. Nyilván addig nem fogjuk megnyitni, amíg az engedélyek nincsenek meg.
Több kérdés, vélemény, javaslat 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 kérje fel Érlaki Renátát, hogy a buszmegálló területén nyíló bolt, büfé nyitással
kapcsolatos előzetes tárgyalásokat tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
150/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
A Képviselő-testület felkéri Érlaki Renátát, hogy a buszmegálló
területén nyíló bolt, büfé nyitással kapcsolatos előzetes tárgyalásokat
tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

d) szántó felajánlás
Bendes István jegyző: Néhai Röscht Istvánné tulajdonát képező devecseri 0339/20 hrsz.-ú
„szántó” megnevezésű ingatlant felajánlották a rokonok az önkormányzat részére
térítésmentesen. A másik része az önkormányzaté.
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 devecseri 0339/20 hrsz.-ú
„szántó” megnevezésű ingatlanban néhai Röscht Istvánné 8460 Devecser, Hársfa u. 5. szám
alatti lakos 1/4 arányrészben tulajdonát képező ingatlanrészt az örökösök általi felajánlás
alapján térítés mentesen vegye tulajdonába.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az érintettek részére a
határozatot küldje meg, a felajánlás megköszönésével és a szükséges okiratokat írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ 2018. július 31.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
151/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a devecseri
0339/20 hrsz.-ú „szántó” megnevezésű ingatlanban néhai Röscht
Istvánné 8460 Devecser, Hársfa u. 5. szám alatti lakos 1/4
arányrészben tulajdonát képező ingatlanrészt az örökösök általi
felajánlás alapján térítés mentesen tulajdonba veszi.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
érintettek részére a határozatot megküldje, a felajánlás
megköszönésével és a szükséges okiratokat aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ 2018. július 31.

e) Külterületi ingatlanok tisztítása
Bendes István jegyző: A 064 hrsz.-ú és a 0289 hrsz.-ú „kivett saját használatú út”
megnevezésű ingatlanok teljes tisztításával – fák, bokrok kivágásával, ledarálásával,
elszállításával Simó Erzsébet vállalkozót bízzuk meg, erre szeretnénk felhatalmazást.

Bognár Ferencné alpolgármester elhagyta az üléstermet.
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri
- 064 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű 6141 m2
nagyságú és a
- 0289 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű 4 ha 6314
m2 nagyságú
ingatlanok teljes tisztításával – fák, bokrok kivágásával, ledarálásával, elszállításával – az
erdészeti tevékenységet ellátó felügyelete mellett - Simó Erzsébet e.v.-t (8512 Nyárád, Petőfi
S. u. 44., nyilv.sz.: 51627036) bízza meg azzal, hogy az elvégzett munka fejében vállalkozó
köteles bruttó 60.000,- Ft/kamion (90 űrmérték/kamion) összeget megfizetni az
Önkormányzat részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Simó Erzsébet e.v.-val (8512
Nyárád, Petőfi S. u. 44.) a megállapodást kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2018. augusztus 31.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
152/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri
- 064 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű 6141 m2
nagyságú és a
- 0289 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű 4 ha 6314
m2 nagyságú
ingatlanok teljes tisztításával – fák, bokrok kivágásával, ledarálásával,
elszállításával – az erdészeti tevékenységet ellátó felügyelete mellett Simó Erzsébet e.v.-t (8512 Nyárád, Petőfi S. u. 44., nyilv.sz.:
51627036) bízza meg azzal, hogy az elvégzett munka fejében
vállalkozó köteles bruttó 60.000,- Ft/kamion (90 űrmérték/kamion)
összeget megfizetni az Önkormányzat részére.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Simó
Erzsébet e.v.-val (8512 Nyárád, Petőfi S. u. 44.) a megállapodást
megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2018. augusztus 31.

f) Agrokémiai Kft. ingatlanvásárlási kérelme
Bendes István jegyző: Az Agrokémia az iparterületünkön megvásárolna egy jelentősebb
területet. Mellékeltünk egy térképet az előterjesztéshez, hogy mindenki lássa, melyik
területről van szó.
Bognár Ferencné alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe.
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 0161/12 hrsz-ú "kivett kialakított terület" megnevezésű 2 ha 5392
m2 ingatlanából a telek megosztást követően kb.1 ha 6928 m2 nagyságú ingatlanrészt
értékesítsen nettó 900,- Ft/m2 + ÁFA összegen a Devecseri Agrokémiai Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (8460 Devecser, Vasút u. 37.) részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát küldje meg a
Devecseri Agrokémiai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére, és intézkedjen a telek
megosztásáról.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2018. július 31.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
153/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0161/12 hrsz-ú
"kivett kialakított terület" megnevezésű 2 ha 5392 m2 ingatlanából a
telek megosztást követően kb.1 ha 6928 m2 nagyságú ingatlanrészt
értékesít nettó 900,- Ft/m2 + ÁFA összegen a Devecseri Agrokémiai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8460 Devecser, Vasút u. 37.)
részére.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
határozatát küldje meg a Devecseri Agrokémiai Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. részére, és intézkedjen a telek megosztásáról.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2018. július 31.

g) Határtalanul pályázat

Bendes István jegyző: Mindenki tudja, hogy a kárpátaljai testvértelepülésünkkel közösen
lenne programunk és ehhez lehet pályázni. Ehhez szükséges, hogy 410.000,-Ft adományt
fogjon biztosítani Devecser a kárpátaljai testvértelepülés számára. A 2018. évi tartalék terhére,
ezt fogjuk megjelölni, de megpróbáljuk ennek egy részét adományból összegyűjteni.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Magyarul ebből az összegből lesz finanszírozva
azoknak a költsége, akik kiutaznak?
Bendes István jegyző: Nem, ezt az összeget odaadjuk adományként, amire pályázunk összeg
az, amivel kiutaznak (szállás, étkezés).
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Erre is lehetne egy jótékonysági bál.
Ferenczi Gábor polgármester: Erről most kell dönteni, mert be kell adni a pályázatot.
Utólag is lehet jótékonysági bált tartani. Szeretném megköszönni Baráth Szilvia képviselőnek
és Dukán Gabriella munkatársunknak a munkáját a pályázattal kapcsolatban.
Több kérdés, vélemény, javaslat 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 az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által HATÁRTALANUL! program, Kárpátaljai szolidaritási program HAT-18-03 kódszámú
pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be „Testvértelepülési kapcsolatok erősítése Devecser és
Nagypalád – Fertősalmás települések között” címmel. A Képviselő-testület vállalt
adományként 410.000,-Ft-ot biztosítson a 2018. évi költségvetéséből.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
a dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
154/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által HATÁRTALANUL! program,
Kárpátaljai szolidaritási program HAT-18-03 kódszámú pályázati
kiírásra pályázatot nyújt be „Testvértelepülési kapcsolatok erősítése
Devecser és Nagypalád – Fertősalmás települések között” címmel. A
Képviselő-testület vállalt adományként 410.000,-Ft-ot biztosít a 2018.
évi költségvetéséből.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a dokumentumok aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal, folyamatos

h) Nyoma László és Miskolczi Alexandra kérelme
Bendes István jegyző: A Bizottság már tárgyalta. Nyoma László és Miskolczi Alexandra
azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Deák F. u. 38. szám alatti ingatlant
szeretnék 3 napra bérbe venni vendégvárás és szálláshely céljára.
Ferenczi Gábor polgármester: Rosta Zoltán képviselő tett egy javaslatot, amit be is építenék
a határozati javaslatba. Ha be lesz árazva az ingatlan akkor napi 30.000,-Ft/nap lenne, viszont
a devecseriek 50%-os kedvezményt kapnának. Előzetes szerződés kötéssel természetesen.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Amennyiben bérbe adjuk
előtte átadás, utána átvétel. Nehogy az legyen, hogy leamortizálják.
Bendes István jegyző: Van nekünk helyiséges rendeletünk megnézzük, hogy beépülhet-e.
Most egyedileg adjátok ki 15.000,-Ft/nap összegben.
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 Nyoma László és Miskolczi
Alexandra részére a Deák F. u. 38. szám alatti ingatlant 2018. 08.17. napjától 2018. 08. 19.
napjáig 15.000,-Ft/nap azaz 45.000,-Ft-ért adja bérbe.
2./ A Képviselő testület bízza meg a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg és a szerződést írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
155/2018. (IV. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Nyoma
László és Miskolczi Alexandra részére a Deák F. u. 38. szám alatti
ingatlant 2018. 08.17. napjától 2018. 08. 19. napjáig 15.000,-Ft/nap
azaz 45.000,-Ft-ért bérbe adja.
2./ A Képviselő testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg és a szerződést írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-2./ azonnal, folyamatos

i) Pályázatok, szemét felhalmozás, közterületen tárolt autók, számítógép
visszaadás
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Én arra kérném a Képviselő-testületet, hogy hívjuk
fel az Önkormányzati Hivatalt arra, hogy a következő testületi ülésre álljon össze a pályázati
önrészek, illetve a pénzügyi irodát arra, hogy mennyi saját pénzzel rendelkezünk ehhez a
pályázathoz. Mekkora hiánnyal küzdünk az önrész tekintetében? Ezt jegyző úr vegyük is fel
napirendre, ennek az áttárgyalását. Múlt héten kicsit kommandóztunk polgármester úrral és a
Devecseri lakatlan házakban, illetve a nem lakatlan házakba behordják a szemetet. Erre
fegyelmi felelősség mellett egy rendelet tervezetet készítsünk. Valamit csinálni kell, mert
elharapózott dolog ez Devecserben, hogy lényegében tele vagyunk belterületi szeméttel. A
másik, hogy lomizókra is legyen egy rendelet tervezet. Ha nem lesz jó a rendelet, mert valaki
kibújik vagy valaki olyan jogorvoslattal él akkor tovább gondolkozunk és lehet segítséget is
kérni. Annyit tettünk polgármester úrral, hogy a rendőrségen bejelentést tettünk és feljelentést
és elindult az eljárás. Ha nem veszélyes hulladék, akkor nem bűncselekmény. Kérnék egy
levelet jegyző úrtól a járási hivatalnak, kormányhivatalnak, hogy ezt a helyzetet vizsgálják
felül és szerintem fel kellene mérni a devecseri belterületi szemetet. A piac belső és külső
szemetét fel kell mérnünk, illetve a mezőőrökkel fel kellene méretnünk a devecseri külterületi
szemetet. A köbméterének az elszállítása ha jól tudom tonnánként 35.000,-Ft. Meg kell
keresni a helyi országgyűlési képviselőt és az államtitkárt, mert ennek a szemétnek az
elszállítását Devecser önerőből nem tudja megoldani. Ha nem sikerül a büntetőeljárás, akkor
szeretnék törvénymódosítást kezdeményezni, hogy minden ilyen hulladékelhelyezés
bűncselekmény legyen. A közterületen tárult autók ügyében beszéltem Őrsparancsnok úrral és
ők várnak egy megkeresést, mert minden rendszám nélküli autót be tudnak azonosítani.
Legyen egy közlemény, hogy a szomszédok igenis jelentsék be.
Ferenczi Gábor polgármester: Szemetet meg az autókat is.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Aki bejelenti, azt lehet zárt adatként kezelni.
Baráth Szilvia képviselő: Az elektronikai hulladékkal kapcsolatban, több évvel ezelőtt volt
egy gyűjtés, a kórház téren volt egy autó, ahova le lehetett adni a lakosságnak az
elhasználódott elektronikai hulladékát. Van-e erre lehetőség esetleg újra?
Ferenczi Gábor polgármester: Nagyon régóta keresek, de nem találtam ilyen vállalkozót.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Olvastam a levelet, az rendben van, hogy a
polgármester ellen szeretné felhasználni büntetőeljárásban, de akkor mentse le és hozza vissza
a laptopot. Vegyen bele egy új winchestert és hozza vissza, az az önkormányzat tulajdona.
Bognár Ferencné alpolgármester: Nekem lenne egy kérésem jegyző úr felé. Megkezdődtek
az útfelújítások, beszéltem telefonon Horváth Frigyessel és az volt a kérése, hogy az ajkai
kirendeltség felé az Önkormányzat küldjön levelet, hogy a felmart aszfaltra szükségünk lenne.

