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

Szám: 4001-1/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 16-án (szerdán)
16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.
Jelen vannak: Ferenczi Gábor
Bognár Ferencné
Dr. Németh Ákos Pál
Baráth Szilvia
Nyárs Hajnalka
Rosta Zoltán
Vörös Tibor

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Bognár Balázs ügyvezető igazgató
Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Várbiróné Bencze Barbara jegyzőkönyvvezető
Ferenczi Gábor polgármester: Sok szeretettel köszöntök mindenkit Devecser Város
Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy
a 7 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, tehát határozatképesek vagyunk, az ülést
megnyitom. Ismertetném a napirendi pontokat. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Bognár Ferencné alpolgármester: Szeretnék vegyes ügyeket, mert alpolgármester úrhoz
lenne kérdésem.
Ferenczi Gábor polgármester: Én nem szeretnék, nem tudom másnak van-e napirendi pont
javaslata?
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Jó lenne, van egy-két helyi ügy, amit meg kellene
beszélni.
Rosta Zoltán képviselő: Akkor el kellene dönteni, mert amikor múltkor én kértem, akkor
mindenki elutasította.

Ferenczi Gábor polgármester: Azt szeretném, ha azokat a napirendi pontokat tárgyalnánk,
amiket már tegnap is megbeszéltünk. Nem szeretnék olyan pontot tárgyalni, amit előzetesen
nem egyeztettünk. A magam részéről nem támogatom.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ne vegyük le, mert a
lakosságot ha tájékoztatni szeretnénk, akkor legyen rá lehetősége a testületnek. Olyan ügyek,
amik fontosak a település érdekében, azokat fontoljuk meg.
Ferenczi Gábor polgármester: A jövőre vonatkoztatva kérném, hogy erről előzetesen kapjak
tájékoztatást a képviselőktől, hogy mit szeretnének tárgyalni. Mert ha ülésen adott esetben
először találkozom az információval, azt nem tudom támogatni.
Bognár Ferencné alpolgármester: Az elmúlt négy évben folyamatosan volt vegyes ügyek,
amiről előtte nem volt tájékoztatás, a vegyes ügyek általában a problémákról szóltak és nem
azért, hogy valaki féljen tőle és ne nézzen szembe a problémával. Amióta új testület van, nem
divat a vegyes ügy.
Ferenczi Gábor polgármester: Semmilyen problémám nincs a vegyes ügyekkel, annyit
kérnék nagy tisztelettel, hogy szakítva a 2018-as hagyományokkal 2019-ben előzetesen
tiszteljen meg mindenki azzal, hogy szóban vagy írásban tájékoztat azokról az információkról,
amit testületi ülésen szeretne tárgyalni, hogy fel tudjak készülni. Adott esetben a hivatalnak
szükséges utánanéznie az információknak, nem szeretnék improvizálni az ülésen.
Nyárs Hajnalka képviselő: Azért tudnám polgármester úr javaslatát támogatni, mert az
elmúlt időszakban számtalanszor előfordult, hogy egy testületi ülés azért húzódott, mert olyan
került a vegyes ügyekbe, hogy utána kellett volna járni és olyanon ment a vita, ami nem volt
előkészítve. Én is azt támogatnám, ha előtte beterjesztésre kerül, akkor semmi kifogásom
ellene.
Rosta Zoltán képviselő: Mondjuk erre szolgálna a bizottsági ülés, engem ott szavaztak le,
amikor vegyes ügyeket szerettem volna. Az volt az indok, hogy nem előre jelentettem be,
tehát ez már egy élő dolog, nem most lett kitalálva.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: 1-2 napirendet javasoltam és úgy le lett rántva, hogy
csak na, nem is került a javaslatok közé. Szeretném, ha felkerülne a honlapra, hogy melyik
képviselőnek milyen javaslata volt és akkor látják azt is, ami nem került napirendre. A
testületi ülést meg az húzza el, hogy olyan anyagok kerülnek elénk, amik előkészítetlenek és a
bizottságon is át tud csúszni és itt kell megvitatni részleteibe, hogy mi történjen. Vagy
stratégiailag összerakjuk zárt ülésen, vagy legyenek jobban összerakva a javaslatok.
Ferenczi Gábor polgármester: Azt javasolnám akkor, hogy a testületi ülések előtt üljön
össze a testület és menjünk végig azokon a napirendi pontokon, amit a testületi ülésre
kívánunk hozni.
Bendes István jegyző: Segítségként annyit, hogy a saját SZMSZ-ünk is tartalmazza, hogy
mennyivel előbb kell behozni, a legkésőbb az az ülés előtt 1 órával.
Ferenczi Gábor polgármester: A következő ülésre egy SZMSZ módosítást készítsünk elő,
mert fontos, hogy milyen időintervallum alatt tud az ember információkat gyűjteni, tehát én

ezt az egy órát kevésnek tartom. Azt kérdezném, hogy alpolgármester úr meg tudná-e oldani,
hogy részt vegyen a bizottsági üléseken?
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Természetesen, ha megfelelő időpontban van és
tudjuk egyeztetni, akkor igen. Azért egyet tisztázzunk a lakosság előtt, nekem és
alpolgármester asszonynak nincs szavazati jogunk.
A jelenlévő képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND
Tárgy:

E l ő a d ó:

1. A
Devecseri
Közös
Önkormányzati
Hivatalnál
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

2. A
gyermekétkeztetés
intézményi
térítési
díjának
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

3. A szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

4. Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tandíj átvállalásának
kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

5. Devecseri Gárdonyi Géza Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola zeneiskolai térítési díj átvállalásának kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

6. HAT-18-03 „HATÁRTALANUL! Program Kárpátaljai
szolidaritási program”

Ferenczi Gábor
polgármester

7. Devecseri Városüzemeltetési
okiratának módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

Nonprofit

Kft.

Alapító

8. Devecseri 0162/18 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Ferenczi Gábor
polgármester

9. Határidő hosszabbítási kérelem

Ferenczi Gábor
polgármester

10. A Képviselő-testület 2018. évben végzett munkájának
értékelése, valamint 2019. évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

11. 2019-2020 évi Startmunka program elfogadása

Ferenczi Gábor
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ Napirendi pont:
A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: 2008 óta a köztisztviselői illetményalap nem változott, ezért
az elmúlt években egy folytonosság alakult ki, hogy a hivatali dolgozók bérét eltérítettük.
Megkérném elnök urat, hogy a bizottsági javaslatot terjessze elő.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A törvény lehetőséget ad,
hogy a felsőfokú végzettségűek 30%-ot kaphassanak, és 20%-ot a középfokú végzettségűek.
Ezt szeretné előterjeszteni a Bizottság, hogy így határozza meg a testület az illetményt.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
rendeletet alkotta:
1/2019. (I.17.) önkormányzati rendelet:
A Képviselő-testület a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalnál
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló
önkormányzati rendeletét megalkotja.

2./ Napirendi pont:
A gyermekétkeztetés intézményi térítési
önkormányzati rendelet megalkotása

díjának

megállapításáról

szóló

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A változtatásokra azért van szükség, mert az árakat az
inflációhoz kell igazítani.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A nyersanyag norma
változása miatt vannak olyan 20, 30,-Ft-os eltérések. Iskola napközi otthoni ellátásban
részesülő gyermekekről (tízórai, ebéd, uzsonna), az iskola menzai ellátásban részesülő
gyermekekről, az óvodai ellátásban részesülő gyermekekről (tízórai, ebéd, uzsonna), valamint
a bölcsődei csoportos ellátásban részesülő gyermekekről (tízórai, ebéd, uzsonna) lenne szó.

Elhangzott kérdésként, hogy miért a bölcsődei a legmagasabb ár. Ez azért van, mert
csecsemőknek más étkezést kell biztosítani.
Ferenczi Gábor polgármester: Azért, mert négy étkezést kell biztosítani. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló önkormányzati
rendeletét alkossa meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
rendeletet alkotta:
2/2019. (I.17.) önkormányzati rendelet:
A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
megállapításáról szóló önkormányzati rendeletét megalkotja.

3./ Napirendi pont:
A szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Itt az árváltozás mellett még a szociális étkeztetést biztosító
intézményünk javaslatára bevezetésre kerül egy szállítási díj. Mégpedig azért, mert vannak,
akik annak ellenére kérik a kiszállítást, hogy adott esetben 50 m-re laknak a szociális
étkeztetést biztosító intézményünktől, és egészségügyi oka nincs, hogy az illető nem tudja
személyesen átvenni. Az Önkormányzat egyre nehezebben oldja meg a kiszállítást, nehezen
találunk munkaerőt. És a megbízási díjak vonatkozásában is emelkedés állt be.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolta. A 0,- Ft-tól – 45.000,- Ft-ig kiszállítással lenne 260,-Ft, 45.001,- Ft-tól
– 65.000,- Ft-ig lenne 380,-Ft, 65.001,- Ft-tól – 85.000,- Ft-ig lenne 450,-Ft, 85.001,- Ft-tól –
105.000,- Ft-ig lenne 510,-Ft, 105.001,- Ft-tól – 125.000,- Ft-ig lenne 580,-Ft és 125.001,- Fttól lenne 680,-Ft.
Ferenczi Gábor polgármester: Nyárs Hajnalka képviselő asszony felhívta a figyelmemet,
hogy hangsúlyozzuk ki, hogy a szállítási díjat csak akkor számlázzuk ki, ha igénybe veszik.
Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület a szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét
alkossa meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
rendeletet alkotta:
3/2019. (I.17.) önkormányzati rendelet:
A Képviselő-testület a szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról
szóló önkormányzati rendeletét megalkotja.

4./ Napirendi pont:
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tandíj átvállalásának kérelme
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Az elmúlt években a Képviselő-testület azzal segítette az
iskolásokat, hogy a néptánc oktatás tandíját átvállalta. 22 főnek 272.000,-Ft értékben vállalná
át a tandíjat az Önkormányzat.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A felét, a 136.000,-Ft-ot
már átutalták. A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Ferenczi Gábor polgármester: Köszönjük az Élő Forrás munkáját. Van-e ezzel kapcsolatban
kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskolába járó 22 fő tanuló
2018/2019-es tanév térítési díj költségét – 272.000,-Ft-ot – vállalja át.
2./ A Képviselő-testület az éves térítési díj fedezetét a 2019. évi költségvetési rendeletébe
tervezze be.
3./A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az
intézményvezetőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
3./ 2019. január 31.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
1/2019. (I. 16.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskolába
járó 22 fő tanuló 2018/2019-es tanév térítési díj költségét – 272.000,Ft-ot – átvállalja.
2./ A Képviselő-testület az éves térítési díj fedezetét a 2019. évi
költségvetési rendeletébe betervezi.
3./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az intézményvezetőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
3./ 2019. január 31.

5./ Napirendi pont:
Devecseri Gárdonyi Géza Általános és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolai
térítési díj átvállalásának kérelme
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Ez is már egy hagyomány, hogy a zeneiskolába járó
gyerekek tandíját átvállalja az Önkormányzat. Azt gondolom, hogy a néptánc oktatás mellett a
zenei oktatásra is büszkék lehetünk. Nekik is köszönjük, hogy a közösségi rendezvényeinken
részt vesznek. 55 fő tanulóról van szó, akiknek nehézséget okoz a tandíj megfizetése.
Bendes István jegyző: A 2-es pont annyiban változna, hogy 2019. évi költségvetési
rendeletbe tervezzük be.
Ferenczi Gábor polgármester: A civil szervezetek támogatása sorban lenne a helye
szerintem, ezt említettem elnök úrnak.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen, maradjunk a civil
szervezeteknél, 350.000,-Ft-ról van szó egyébként.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Tavaly milyen mértékű volt?
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ugyanennyi.

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolába járó tanulók 2019-es tanév zeneiskolai térítési díj költségét – 350.000,- Ft összegben
vállalja át.
2./ A Képviselő-testület az éves térítési díj fedezetét a 2019. évi költségvetési rendeletébe
tervezze be.
3./A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az
intézményvezetőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./,2./ azonnal
3./ 2019. január 31.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
2/2019. (I. 16.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolába járó tanulók 2019-es tanév zeneiskolai
térítési díj költségét – 350.000,- Ft összegben - átvállalja.
2./ A Képviselő-testület az éves térítési díj fedezetét a 2019. évi
költségvetési rendeletébe betervezi.
3./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az intézményvezetőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./,2./ azonnal
3./ 2019. január 31.

6./ Napirendi pont:
HAT-18-03 „HATÁRTALANUL! Program Kárpátaljai szolidaritási program”
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Devecser és Nagypalád-Fertősalmás testvértelepülési
kapcsolatok erősítésére elnyertünk egy támogatási összeget, tavaly nyújtottuk be a pályázatot.
Ez azt jelenti, hogy egy 4 napos rendezvényt tudunk közösen megtartani. Egyeztettem Bíró

Vencellel, Nagypalád polgármesterével és azt javasolnánk, hogy 2019. június 1. - június 4.
napja között kerüljön megvalósításra a program. A teljes költséget a támogatásból tudjuk
finanszírozni. Az Önkormányzat a pályázat benyújtásakor vállalta, hogy önrészként 410.000,Ft-ot adományként eljuttat Kárpátaljára, ezt a 2018-as költségvetésbe beterveztük, ehhez a
fedezetet a 2019-es költségvetésből biztosítjuk. Január 21-én tisztelettel várom a képviselőket
9 órára, ahol a programelemeket szeretném egyeztetni. Közösen emlékeznénk a trianoni
békediktátumról június 4-én.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A pályázati összeg
2.023.000,-Ft, 40 kiutazó részvételével valósulna meg. A Bizottság megtárgyalta és javasolja
elfogadásra.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás?
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Mekkora összegre pályáztunk?
Ferenczi Gábor polgármester: 100%-ot kaptunk.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Azon kívül, hogy fizetjük ezt az adományt, van plusz
költsége az Önkormányzatnak?
Ferenczi Gábor polgármester: Nem.
Bognár Ferencné alpolgármester: Kik vehetnek részt ezen a pályázaton?
Ferenczi Gábor polgármester: Az volt az alapvető elképzelés és az alapján is nyújtottuk be a
pályázatot, hogy a helyi civil szervezetek, illetőleg az iskola tanulói, kiemelve a
zeneiskolásokat, a fúvószenekart. Olyanokat szeretnénk kijuttatni, akik szerepelni is fognak a
rendezvényen.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 154/2018. (IV. 25.) Kt. határozatában
HATÁRTALANUL! program, Kárpátaljai szolidaritási program HAT-18-03 kódszámú
pályázati kiírásra benyújtott „Testvértelepülési kapcsolatok erősítése Devecser és Nagypalád
– Fertősalmás települések között” címmel pályázat részeként vállalt adomány, 410.000,-Ft
biztosítását a 2019. évi költségvetésében biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
a dokumentumok aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
3/2019. (I. 16.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 154/2018.
(IV. 25.) Kt. határozatában HATÁRTALANUL! program, Kárpátaljai
szolidaritási program HAT-18-03 kódszámú pályázati kiírásra
benyújtott „Testvértelepülési kapcsolatok erősítése Devecser és
Nagypalád – Fertősalmás települések között” címmel pályázat
részeként vállalt adomány, 410.000,-Ft biztosítását a 2019. évi
költségvetésében biztosítja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a dokumentumok aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal, folyamatos

7./ Napirendi pont:
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Erre azért van szükség, mert január 1. napjától Ács Attila
ügyvezető egy másik munkahelyen dolgozik. Szeretném neki megköszönni a több, mint egy
évtizedes munkáját és sok sikert kívánok neki az új munkahelyén. Az alapító okiratban még 2
ügyvezető szerepel, ezt kell aktualizálni, mert Bognár Balázs egy személyben látja el a Kft.
vezetését. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál az ügyvezető cégjegyzési
joga önálló.
2./ A Képviselő-testület hagyja jóvá a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 8460 Devecser, Hunyadi u. 21. cégjegyzékszám: Cg-19-09511137) Alapító Okirata 10. és 11. pontjainak módosítását, valamint az egységes szerkezetű
Alapító Okiratot.
3./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos cégbírósági eljárásban való
képviselettel Dr. Horváth Zsolt ügyvédet bízza meg.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
4/2019. (I. 16.) Kt. h a t á r o z a t :
1./
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságnál az ügyvezető cégjegyzési joga önálló.
2./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8460 Devecser,
Hunyadi u. 21. cégjegyzékszám: Cg-19-09-511137) Alapító Okirata
10. és 11. pontjainak módosítását, valamint az egységes szerkezetű
Alapító Okiratot.
3./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításával
kapcsolatos cégbírósági eljárásban való képviselettel Dr. Horváth
Zsolt ügyvédet bízza meg.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos

8./ Napirendi pont:
Devecseri 0162/18 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A vásárlási szándékot már korábban jelezték, viszont nem az
egész területet szeretnék megvenni, csak egy részét és elkészült a telekmegosztás. A
vállalkozó egyébként sírkő készítéssel, emléktáblák készítésével foglalkozik. A tervek szerint
nem csak a vállalkozását hozná át Devecserbe, hanem itt szeretne letelepedni a családjával.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
egyetértett vele.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ezt a szerződést majd hadd nézzem meg, ha lehet.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 0162/18 hrsz-ú "kivett telephely" megnevezésű 3000 m2
nagyságú ingatlanát értékesítse nettó 900,- Ft/m2 + ÁFA összegen Csoma Petra e.v. (8460
Devecser, Kossuth u. 2.) részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Csoma Petra e.v.-val (8460
Devecser, Kossuth u. 2.) az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést kösse meg:
- Vevő köteles a vételárat egy összegben megfizetni az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg,
- Vevő köteles a tulajdonjog bejegyzésétől számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt
szerezni és az építési munkákat megkezdeni,
- Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési- és terhelési
tilalmat kell bejegyezni a használatbavételi engedély megszerzéséig,
- Amennyiben vevő kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az Önkormányzat a vételár
50 %-áért visszavásárolhatja a területet.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2019. április 30.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
5/2019. (I. 16.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/18 hrsz-ú
"kivett telephely" megnevezésű 3000 m2 nagyságú ingatlanát
értékesíti nettó 900,- Ft/m2 + ÁFA összegen Csoma Petra e.v. (8460
Devecser, Kossuth u. 2.) részére.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Csoma
Petra e.v.-val (8460 Devecser, Kossuth u. 2.) az alábbi feltételekkel az
adásvételi szerződést megkösse:
- Vevő köteles a vételárat egy összegben megfizetni az adásvételi
szerződés aláírásával egyidejűleg,
- Vevő köteles a tulajdonjog bejegyzésétől számított 2 éven belül
jogerős építési engedélyt szerezni és az építési munkákat megkezdeni,
- Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési- és terhelési tilalmat kell bejegyezni a használatbavételi
engedély megszerzéséig,
- mennyiben vevő kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az
Önkormányzat a vételár 50 %-áért visszavásárolhatja a területet.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2019. április 30.

9./ Napirendi pont:
Határidő hosszabbítási kérelem
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Az elmúlt időszakba már kértük ennek a meghosszabbítását.
Tőlünk függetlenül nincs meg minden dokumentum.
Bendes István jegyző: Várjuk az utolsó reagálásokat és utána lesz megalkotva a rendelet.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 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/005/03997-2/2018. ügyiratszámon kelt határidő
hosszabbításban meghatározott 2019. január 30-ai határidőt 2019. március 1. 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./ 2019. január 30.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
6/2019. (I. 16.) 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/005/039972/2018. ügyiratszámon kelt határidő hosszabbításban meghatározott
2019. január 30-ai határidőt 2019. március 1. 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./ 2019. január 30.

10./ Napirendi pont:
A Képviselő-testület 2018. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2019. évi
munkatervének jóváhagyása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Azt gondolom, hogy január 9-én, az évértékelőn elég
részletes tájékoztatást adtam. Terveink jelentős részét is ismertettem. Köszönettel vettem,
hogy a napokban kaptam építő jellegű javaslatokat a költségvetésre vonatkoztatva.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Hársfa utca Nagy László
utca és Lakos utca vízrendezési tervezésére került csak sor, ezt fejezzük be. A kórházzal kapcsolatos
dolgoknak meg fogják kapni a testület tagjai az írásos változatát és más nyomtatott formában majd
meg fog jelenni. Vannak koncepciók, amik nem lettek befejezve, például a ravatalozó, de az
árajánlat bekérések már kimentek. A védőnői állással kapcsolatban is ötször ment ki pályázat, de
nem jelentkezett senki, ebben az ügyben is kellene valamit tenni. Az SZMSZ-ben rögzítve van az,
hogy Képviselő-testületi ülés minden hónap második és utolsó szerdáján van, miért van szükség két
ülésre?
Ferenczi Gábor polgármester: Én már említettem jegyző úrnak, hogy a következő ülésre az
SZMSZ módosítást is hozzuk be. A védőnővel kapcsolatosan, az előző kolléganőt is úgy
találtuk, hogy a közösségi médiában is hirdettük. A szolgálati lakásról kellene pár képet
csinálni és ezzel hirdetni.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Én is szeretném megköszönni a testület munkáját,
illetve az Önkormányzati dolgozók és a lakosság hozzáállását. Számolgattam és szó volt a
hitelről, tavaly megspóroltunk 24.000.000,-Ft-ot, hogy hova fogjuk betenni a hiteltörlesztést.
Számoljunk évente nettó 25.000.000,-Ft-al, hova tesszük be? 2019-es évben van a szociális
ház, a kórház, az Önkormányzat tetőszerkezete és a Meggyeserdei iparterület. Ezt kb.
250.00.000,-Ft hitellel számoltuk, ezen gondolkodott-e valaki, hogy hogyan fogjuk
finanszírozni. Kaptunk e-mailt, hogy a költségvetéshez tegyünk hozzá javaslatokat, azt
szeretném mondani, hogy részemről amíg nem látok költségvetési tervezetet addig én ha
bármit is hozzátennék, az butaság lenne. Úgy kellene javaslatot tenni, hogy ha esetleg van
maradványösszeg. Ha lehetne úgy, hogy megkapjuk a tervezetet és akkor úgy kalkulálnánk.
Ferenczi Gábor polgármester: A hitellel kapcsolatban azt is meg kellene gondolni, hogy
feltétlenül az Önkormányzatnak a feladata-e az, hogy a tetőszerkezetet megcsináltassa. Hiszen
Devecsernek volt egy önkormányzati, történelmi épülete, amely jelenleg is a város tulajdona.
Azt tartanám korrektnek, ha nem az Önkormányzat költségén kellene rendbe tenni, hanem
figyelembe venni a vörösiszap katasztrófát és a járási hivatalok felállítását és az állam állna
helyt. Bár az adóerősségünk emelkedett, ezért már a tavalyi évben is tulajdonképpen
büntetőpályára került az Önkormányzat. Nőtt az adóbevétel, a másik oldalon meg 0,-Ft-ot
kaptunk temető fenntartásra, 0,-Ft-ot belterületi utak karbantartására és 0,-Ft-ot kaptunk
közvilágításra. Valószínű, nem egyszer kell leülni a képviselő-testületnek ezt átgondolnia,
hogy mekkora hitel vegyen fel és mire vegye fel, milyen ütemezéssel. A magam részéről azt
nem tudom elképzelni, hogy pályázatokat visszaadjunk és lemondjunk olyan összegekről,
amelyekre önerőből nem lenne lehetőség. Majd azt vizsgáljuk meg, hogy mennyi az az

összeg, amit pontosan fel kell venni, annál többet nem, vizsgáljuk meg, milyen kamatozással,
ütemezéssel. Az előnytelen ajánlattal nem szabad élni.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A költségvetési tervezethez
kell majd ezeket a dolgokat igazítani. Az elnyert pályázatokat szerintem is végig kell vinni, mert
óriásit veszítünk, ha visszaadjuk. Polgármester úr kérte előre e-mailben, hogy a költségvetési
tervezetbe mit szeretnénk megvalósítani, de előtte valóban látnunk kellene a tervezetet és ehhez
kellene igazítanunk, hogy mire mennyi pénz lesz.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A hivatal tetőszerkezetével kapcsolatban egy kérést
írhatnánk, hogy reparálják meg. Aztán felvetődött bennem, hogy kell-e nekünk szociális
bérlakás úgy, hogy azért nekünk fizetni kell. A szociális bérlakás arról szól, hogy vannak
hátrányos helyzetű, szegregált részek és onnan betelepülnek emberek. 6-8 család kapna lakást,
el kell dönteni, hogy mennyit vesztünk és mennyit nyerünk.
Ferenczi Gábor polgármester: Hat bérlakásról van szó és ebből négy van, amit
mindenképpen szociális bérlakásként kell használni. Kettőt szabadon tud használni az
Önkormányzat, hogy pl. van nekünk 3 betöltetlen védőnői státuszunk és adott esetben ide
tudnánk elhelyezni, de akár egy háziorvost, gyerekorvost. A négy lakást is csak a pályázat
fenntartási ideje alatt, ha lejár az 5 év, onnantól kezdve ez a vagyonelem Devecser városáé
lesz és azt kezd vele, amit akar. Még nem látjuk a számokat, erről majd beszéljünk pontosan
akkor, ha már tudjuk.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ne felejtsük el, hogy az Önkormányzat is
vagyonelemünk és ha annak a teteje nem lesz megcsináltatva rövid időn belül (már meg lett
nézetve), akkor annak annyi.
Ferenczi Gábor polgármester: Már kétszer pályáztunk, de nem jártunk sikerrel, figyelni kell
a pályázatokat. Az előző testület úgy gondolom óriási gesztust tett az állam irányába, hogy
Devecser legértékesebb ingatlanát adta át ingyen használatra. És most elnézést kérek
mindenkitől, de a korrekt az lett volna, ha ezért cserébe az Önkormányzat egy olyan ingatlant
kap, aminek nincsenek többletköltségei. Annak ellenére, hogy 2013-ban részlegesen
felújításra került az ingatlan, a külső vakolás, szigetelés ismételten javításra szorul. Két hete
volt az ács, hogy egy gyorsjavítást csináljon. Azt javasolta, hogy ha 3 hétig 30 cm-es hó lesz
ne nagyon tartózkodjak az irodámba, mert pont felettem a tartóoszlop gerendái el vannak
rohadva. Van olyan statikus a látókörünkbe aki ezt le is tudná nyilatkozni és ehhez az
Önkormányzatnak egy rendkívüli támogatást kellene kérnie.
Bognár Ferencné alpolgármester: Polgármester úr említette, hogy folyamatosan csökken a
támogatási összeg. Van ötlete, hogy ez miért van?
Ferenczi Gábor polgármester: Lehet, hogy nem fogalmaztam világosan, nem azt mondtam,
hogy folyamatosan csökken. Azt mondtam, hogy a 2017-es iparűzési és egyéb adóbevételek
miatt az adóerősségünk annyit javult, hogy más kategóriába kerültünk. Az adóerősség
növekedésével olyan támogatási összegektől estünk el, amik egy gyengébb adóerősségnél
eleve jártak.
Bognár Ferencné alpolgármester: Rendben, a másik kérdésem az Oktogon Rubber Kft.-ről
lenne. Rengeteg Meggyeserdőn a gumi és többször is jeleztük, hogy oda kamionszámra

hordják be a gumit. A volt tulajdonos arról tájékoztatott, hogy változások történtek a tulajdoni
jogviszonyban, mert már nem ő a tulajdonos.
Ferenczi Gábor polgármester: Erre térjünk vissza később, ha sikerült felvenni a kapcsolatot.
Hivatalunk munkatársa segítségével két hete már felvettük a kapcsolatot a tulajdonossal.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Még nincs új tulajdonos, folyamatban van a
tulajdonos váltás.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Elnézést, a szerződésbe
benne van, hogy ez a Kft. az ég világon senkinek nem adhatja el, nem adhatja tulajdonba.
Engem nem érdekelnek a jogi kibúvók.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: De a Kft. marad, csak a tulajdonos lesz más. Van egy
gumielviteli megállapodás és van egy bérleti díj megállapodás.
Ferenczi Gábor polgármester: Na ugye, erről beszéltem, ezért nem érdemes olyan témákat
bedobni, amire nem lehet azonnal válaszolni.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Hadd fejezzem be. Folyamatban van a tulajdonos
váltás és ők ezt a gumit el kívánják szállítani, le akarják darálni, de deponálni kell egy
megfelelő helyre.
Ferenczi Gábor polgármester: Az idei évben szeretném azt bevezetni, hogy ha van egy
napirendi pont, attól nem térünk el. Azt szeretném kérni, hogy hozzuk be a következő ülésre,
de nem csak ezt, hanem valamennyi jogi ügyletet, ami a testületet vagy az önkormányzatot
érinti.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Egy per van folyamatban az Ajkai Járási Bíróságon,
amiben januárban lesz ítélet.
Bognár Ferencné alpolgármester: Alpolgármester úr az Önkormányzat részéről
megnövelné-e az adókat, mert már ez a pletyka jár, hogy mindenkit megadóztatna.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Amit részemről ígértem, bevezetésre került, az
megint más kérdés, hogy hogyan végrehajtható vagy nem. Döntöttünk még, hogy közterületen
autótárolás. Ez eddig még eredménytelen.
Ferenczi Gábor polgármester: A rendőrség közreműködésével több autó arrébb állt, a
rendőrség elszállíttatta. De büntetni nem bűntettünk senkit. Szeretném, ha a napirendnél
maradnánk és döntenénk. Szeretném megköszönni a Képviselő-testület 2018-as munkáját.
Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület a Képviselő-testület 2018. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót vegye
tudomásul.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
7/2019. (I. 16.) Kt. h a t á r o z a t :
A Képviselő-testület a Képviselő-testület 2018. évben végzett
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület a 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: A Képviselő-testület a
munkaterv szerint két rendes ülésszakot tartson: minden év január 1-jétől június 30-ig, illetve
augusztus 1-jétől december 23-ig.
Szükség esetén rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester köteles gondoskodni. A
polgármester köteles 5 napon belüli időpontra az ülést összehívni a települési képviselők ¼ének, a Képviselő-testület bizottságának, a kormányhivatal vezetőjének az ülés
összehívásának indokát tartalmazó indítványára.
Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a képviselő-testületi
ülés időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania (kivéve a
sürgősségi indítvány).
A Képviselő-testület ülései minden hónap második és utolsó szerdájára tervezettek, kivéve, ha
kötelező határidejű napirend más időpontot indokol.
JANUÁR
1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
rendelettervezet megtárgyalása
2) Tájékoztató az
munkatervéről

önkormányzati

bizottság

2019.

szóló

Ferenczi Gábor
polgármester

évi

Ferenczi Gábor
polgármester

FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési
rendeletének megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2018. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok
előkészítéséről

Szente-Takács Anna
igazgató

2) Javaslat az Önkormányzat 2019.
közbeszerzési tervének jóváhagyására

összesített

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2018. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

4) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2018. évi
tevékenységéről

Vörös Tibor
Bizottság elnök

évi

2) Beszámoló a védőnők 2018. évben végzett munkájáról

Védőnők

3) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés
MÁJUS
1) A 2018. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása
(Zárszámadási rendelet-tervezet)

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi
egyszerűsített beszámolójának elfogadása

Bognár Balázs
ügyvezető igazgató

3) Beszámoló
az
Önkormányzat
gyermekjóléti
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

és

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről

D-Medico Kft.

5) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről

Főszerkesztő

6) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2018. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

7) A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep
monitoring vizsgálatainak elvégzéséről szóló döntés
meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Tájékoztató a
működéséről

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzat

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2018. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról
SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről

tájékoztatás

NOVEMBER
1) Tájékoztató a
működéséről

Roma

Devecser

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke
Bendes István
jegyző

2) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
OKTÓBER
1) Lakossági
állapotáról

Orsós Ervin
RNÖ elnök

Ferenczi Gábor
polgármester
város

Nemzetiségi

környezeti

Önkormányzat

Ferenczi Gábor
polgármester
Orsós Ervin
RNÖ elnök

DECEMBER
1) Beszámoló
a
Devecseri
Rendőrőrs
2018.
évi
tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról

Bakos András
őrsparancsnok

2) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári
beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2020.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
8/2019. (I. 16.) Kt. h a t á r o z a t :
A Képviselő-testület a 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
A Képviselő-testület a munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart:
minden év január 1-jétől június 30-ig, illetve augusztus 1-jétől
december 23-ig.
Szükség esetén rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester köteles
gondoskodni. A polgármester köteles 5 napon belüli időpontra az ülést
összehívni a települési képviselők ¼-ének, a Képviselő-testület
bizottságának, a kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának
indokát tartalmazó indítványára.
Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket
legalább a képviselő-testületi ülés időpontját megelőzően 6 nappal
korábban kell az előterjesztőnek benyújtania (kivéve a sürgősségi
indítvány).
A Képviselő-testület ülései minden hónap második és utolsó
szerdájára tervezettek, kivéve, ha kötelező határidejű napirend más
időpontot indokol.
JANUÁR
1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
rendelettervezet megtárgyalása
2) Tájékoztató az
munkatervéről

önkormányzati

bizottság

2019.

szóló

Ferenczi Gábor
polgármester

évi

Ferenczi Gábor
polgármester

FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési
rendeletének megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2018. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok
előkészítéséről

Szente-Takács Anna
igazgató

2) Javaslat az Önkormányzat 2019.
közbeszerzési tervének jóváhagyására

összesített

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2018. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

évi

4) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2018. évi
tevékenységéről

Vörös Tibor
Bizottság elnök

2) Beszámoló a védőnők 2018. évben végzett munkájáról

Védőnők

3) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) A 2018. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása
(Zárszámadási rendelet-tervezet)

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi
egyszerűsített beszámolójának elfogadása

Bognár Balázs
ügyvezető igazgató

3) Beszámoló
az
Önkormányzat
gyermekjóléti
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

és

4) Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről

D-Medico Kft.

5) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről

Főszerkesztő

6) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2018. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

7) A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep
monitoring vizsgálatainak elvégzéséről szóló döntés
meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Tájékoztató a
működéséről

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzat

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2018. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról
SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről

NOVEMBER

tájékoztatás

Devecser

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

Bendes István
jegyző

2) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

OKTÓBER
1) Lakossági
állapotáról

Orsós Ervin
RNÖ elnök

Ferenczi Gábor
polgármester

város

környezeti

Ferenczi Gábor
polgármester

1) Tájékoztató a
működéséről

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzat

Orsós Ervin
RNÖ elnök

DECEMBER
1) Beszámoló
a
Devecseri
Rendőrőrs
2018.
évi
tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról

Bakos András
őrsparancsnok

2) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári
beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2020.
évi munkatervének jóváhagyása
4) Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester
Ferenczi Gábor
polgármester

11./ Napirendi pont:
2019-2020 évi Startmunka program elfogadása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Elvi határozatokat kellene hozni, hogy Devecser
Önkormányzata benyújtja-e a 2019-2020. évi Startmunka programra a pályázatát. Az, hogy
konkrétan hogyan fog ez kinézni, azt majd újra be kell hozni testület elé. Azt, hogy hány
embert kapunk, még nem tudjuk, változhatnak az egyes programelemek is.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Amíg a Startmunka
programban lehetőség van foglalkoztatásra, addig ezt tegyük meg.
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Van-e valóságtartalma annak, hogy Startmunkások a
Miskei utcában az Önkormányzat nevében falbontást végeztek.
Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Felmérés történt, de semmiféle
elbontás nem történt.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értsen egyet azzal, hogy az
Önkormányzat vegyen részt a járási startmunka program Mezőgazdasági programelem 20192020. évi pályázatán és támogassa a 2018/19/1910/0001 azonosító számú pályázat
benyújtását, és támogassa annak megvalósítását.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával és a

program szervezésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ folyamatosan 2020. február 29.-ig
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
9/2019. (I. 16.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy az Önkormányzat részt vegyen a járási startmunka
program Mezőgazdasági programelem 2019-2020. évi pályázatán és
támogatja a 2018/19/1910/0001 azonosító számú pályázat benyújtását,
és támogatja annak megvalósítását.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásával és a program szervezésével kapcsolatos szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ folyamatosan 2020. február 29.-ig
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értsen egyet azzal, hogy az
Önkormányzat vegyen részt a járási startmunka minta program Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatási programelem 2019-2020. évi pályázatán és támogassa a
2018/19/1910/0002 azonosító számú pályázat benyújtását, és támogassa annak
megvalósítását.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával és a
program szervezésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ folyamatosan 2020. február 29.-ig
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
10/2019. (I. 16.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy az Önkormányzat részt vegyen a járási startmunka minta
program Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programelem
2019-2020. évi pályázatán és támogatja a 2018/19/1910/0002

azonosító számú
megvalósítását.

pályázat

benyújtását,

és

támogatja

annak

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásával és a program szervezésével kapcsolatos szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ folyamatosan 2020. február 29.-ig
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értsen egyet azzal, hogy az
Önkormányzat vegyen részt a járási startmunka program Szociális jellegű programelem 20192020. évi pályázatán és támogassa a 2018/19/1910/0003 azonosító számú pályázat
benyújtását, és támogassa annak megvalósítását.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával és a
program szervezésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ folyamatosan 2020. február 29.-ig
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:
11/2019. (I. 16.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy az Önkormányzat részt vegyen a járási startmunka
program Szociális jellegű programelem 2019-2020. évi pályázatán és
támogatja a 2018/19/1910/0003 azonosító számú pályázat benyújtását,
és támogatja annak megvalósítását.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásával és a program szervezésével kapcsolatos szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ folyamatosan 2020. február 29.-ig

