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

Szám: 4001-3/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 30-án
(csütörtökön) 13.05 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal
Devecser, Deák tér 1.
Jelen vannak: Ferenczi Gábor
Nyárs Hajnalka
Holczinger László
Ihászné Szabó Katalin
Mayer Gábor
Rosta Zoltán

polgármester
alpolgármester

képviselők

Távolmaradásukat előzetesen jelentették:
Bajók Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Vörösné Soós Ágnes jegyző
Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Szentes Gáborné ügyintéző
Orsós Árpád Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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. Köszöntöm Dr.
Kovács Zoltán országgyűlési képviselőt, hogy megtiszteli a mai testületi ülésünket.
Megállapítom, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 6 fő jelen van, tehát határozatképesek
vagyunk, az ülést megnyitom. Ismertetném a napirendi tervezetet, amit szeretnék még
kiegészíteni. Szeretném még az ülésen tárgyalni a VE-KON-BO 99 Kft. kérelmét, a Park utcai
lakók kérelmét, valamint a 2020. évi rendezvény naptárat. Továbbá a 8-as napirendi pont
levesszük a napirendről, nem tárgyaljuk. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A jelenlévő képviselők száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a napirendet az alábbi módosítással fogadta el:
NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

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

Ferenczi Gábor
polgármester

2. Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

3. A Devecseri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

4. A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Szakmai programjának, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

5. A
kötelező
felvételt
biztosító
körzethatárának véleményezése

iskola

Ferenczi Gábor
polgármester

6. Devecser Város Önkormányzata és a Devecser Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési
megállapodás felülvizsgálata

Ferenczi Gábor
polgármester

7. Erdőtelepítési terv elkészítésére ajánlatok bekérése

Ferenczi Gábor
polgármester

8. Devecseri 0145/4 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbe adása

Ferenczi Gábor
polgármester

9. Devecseri 480, 481, 482, 483/1 és a 483/2 hrsz-ú ingatlanok
értékesítése

Ferenczi Gábor
polgármester

10. Pusztamiske település kérelme szennyvízhálózatra történő
rákötés engedélyezésére

Ferenczi Gábor
polgármester

11. Devecseri 0621/5 hrsz.-ú ingatlanon gyűjtőhely kialakítására
vonatkozó kötelezés

Ferenczi Gábor
polgármester

12. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

13. A polgármester 2020. évi szabadságának megállapítása

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

14. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi
tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

általános

15. Rózsavölgyi Éva kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

16. VE-KON-BO 99 Kft. kérelme a Devecser, Deák tér 2. sz.
alatti ingatlanrész bérletére és használatára

Ferenczi Gábor
polgármester

17. Park utcai lakók kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

18. Devecser város 2020. évi rendezvénynaptára

Ferenczi Gábor
polgármester

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület
tagjait, gratulálok a megválasztásukhoz. Köszönöm a meghívást, nem állítom, hogy
mindegyikre el tudok jönni. A rendezvényekre is jóval sűrűbben kapom a meghívót, amióta
megbeszéltük a polgármesterrel. Polgármester úr a napokban felhívott és arról tájékoztatott,
hogy Önök, mint képviselők arra kötelezték, hogy a 8-as számú úttal kapcsolatban támogató
aláírásokat gyűjtsön be. Szeretnék tájékoztatást adni, hogy hogy áll az ügy. Ugye létrejött az
8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács, amelyet a Veszprém, Fejér és Vas Megyei
Önkormányzat hozott létre. Ez évente beszámol a Megyei Önkormányzatnál, illetve a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egy önként vállalt feladatként mozgolódik a
8-as út fejlesztéssel kapcsolatban. A 8-as út szakaszosan épült meg, 3-4 évenként kerül sor
egy szakasz megépítésére. Nem mondható kimondott autóútnak, nincsenek menekülő sávok,
nem mindenhol van háló és vastag korlát. A Megyei Önkormányzat legutóbbi közgyűlésén
számolt be a 8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács. Én ott szót kértem és elmondtam, hogy az
a korábbi kamarai álláspont, hogy egyben legyen megcsinálva a 8-as út az az új Uniós 20212027-es ciklusig reménytelen, mert nincs semmilyen forrás. 2021-ben eldől az Uniós
költségvetés, akkor Magyarország a saját területén osztja fel a felzárkóztató programból ráeső
résznek az útfejlesztési részét. Majd 2022-ben beszélhetünk először erről az egészről. Én azt a
javaslatot tettem, hogy a forgalomszámlálási adatok szerint szakaszonként próbáljuk, kisebb
tételekkel. Legyen egy városlődi, egy Ajkáig és egy Devecserig terjedő szakasz. Ez egy
belátható összeg. Ezekhez a település elkerülőket is hozzá kell igazítani. A Kamarával együtt
fordultunk a Miniszterelnök úthoz és a Kamara is megértette, hogy szakaszosan induljunk
neki Kelet-Nyugati irányban. Devecsernek azt kell eldönteni, hogy a település elkerülő
hogyan legyen, végig kell gondolni, hogy mi jó a településnek. A leágazásokat kell jól
megtalálni. A tapolcai és sümegi leágazásokat is figyelembe kell venni. Ezért kértem szót,
erről szerettem volna tájékoztatni Önöket.
Ferenczi Gábor polgármester: Szeretném megköszönni képviselő úrnak, hogy elfogadta a
meghívást. Abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a 8-as fejlesztési terv Devecserig elérjen. Az
elkerülőre van egy dokumentált elképzelés, a várost nyugati irányból kerülné meg. A héten
készítettem jegyző asszony segítségével egy határozati javaslat tervezetet, illetve egy
támogató nyilatkozat mintát. A határozati javaslat tervezetet valamennyi környező
Önkormányzatnak megküldtem. Azoknak is megküldtem, akik nem szomszédosak
közigazgatásilag Devecserrel, de ők is érdekeltek. A vállalkozók is kaptak ebből. Azzal, hogy
áthelyeződne a város bejárata az iparterületre, az ott lévő cégeket is pozitívan befolyásolná.
Szeretnék majd a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségétől is kérni egy
támogatást, ahol a közelmúltban megyei küldötté választottak. Örülnék, ha a 8-as Főút
Térségi Fejlesztési Tanács adna egy nyilatkozatot.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő:
Köszönjük a tájékoztatást és, hogy ilyen szinten foglalkozik vele. Az áteresztő képessége
véges Devecsernek, vannak időszakok, amikor nem lehet közlekedni. Az előkészítésre
nyertünk pályázaton 46.750.000,-Ft-ot, de a vörösiszap átírta Devecser történetét. 2013.
március 14-én visszaadásra került a pályázat és mivel lejárt az öt év, ezért gondoltam, hogy
újra kellene indítani. A Pápa-Tapolca közötti forgalom 40%-kal megemelkedett.
Ferenczi Gábor polgármester: Annyit szeretnék mondani, ha már képviselő úr megtisztelte
az ülésünket, megragadom a lehetőséget, hogy egy másik témában is segítséget kérjek. Van
három beruházásunk, bent van a kérelmünk, hogy a költségnövekedés miatt élhetünk egy ún.
költségráemelési igénnyel. 93 millió forintra jogosultak lennénk. Szeretném kérni, hogy a
lehetőségei szerint segítsen, hogy Devecser ezt a költségráemelési igényét tudja érvényesíteni.
Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő: Az eredetileg becsült költségre megvan a
fedezet?
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Meg kell oldani.
Ferenczi Gábor polgármester: Van-ezzel kapcsolatban még kérdés?
Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő: Nem
ezzel kapcsolatban, hanem, hogy hogy áll a költségvetés, és mikor lesz tv közvetítés, mert a
lakosság folyamatosan támad.
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Folyószámla hitelt még nem vettünk igénybe.
Mayer Gábor képviselő: Abban megegyeztünk egy múlt testületi ülésen, hogy havonta egy
ülés nyilvános lesz. Én is ugyanezt hallom, hogy a lakosságnak igénye van erre.
Nyárs Hajnalka alpolgármester: Arra a cirkuszra nincs szükségünk.
Ferenczi Gábor polgármester: A testület október óta kiválóan működik. Nehéz összehozni
időben, hogy délután legyen, de nem vagyok ellene, részemről rendben. Szépen, hatékonyan
tudunk együtt dolgozni, de javaslom, hogy a következő olyan testületi ülésről, ahol sok
napirendet tárgyalunk, akkor legyen róla tv közvetítés.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ Napirendi pont:
A Devecseri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Ezt minden évben megtesszük, de 2008 óta az illetményalap
változatlan. Az Önkormányzat saját hatáskörében megteszi, hogy eltéríteni a béreket. Van-e
ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő: A
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselőtestület a Devecseri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
rendeletet alkotta:
1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet:
A Képviselő-testület a Devecseri Polgármesteri Hivatalnál
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló
önkormányzati rendeletét megalkotja.

2./ Napirendi pont:
Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Azért kellett az SZMSZ-hez hozzányúlni, mert 2020. január
1. napjától Polgármesteri Hivatalként működünk, ezért a neveket, hatásköröket ehhez kell
igazítani. A jegyző személye is változott, jelenleg Vörösné Soós Ágnes látja el a jegyzői
feladatokat. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő: A
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy Devecser
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét
alkossa meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
rendeletet alkotta:
2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet:

A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét megalkotja.

3./ Napirendi pont:
A Devecseri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Ez az előző napirendi pontból következik. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő: A
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja, azzal, hogy egy műszaki embert vegyen fel az
Önkormányzat és sok feladat van, amit rajta keresztül lehetne megoldani.
Ferenczi Gábor polgármester: Én is elfogadom, de majd a költségvetésnél tárgyaljuk meg.
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 Devecseri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat
aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
14/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szervezeti és
Működési Szabályzat aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

4./ Napirendi pont:
A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai
programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Itt arról van szó, hogy Noszlop és Oroszi települések
kiváltak a Szolgálat feladatellátásból. Országosan kiemelkedő az a szakmai munka, amit a
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat végez. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő: A
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
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 Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai
programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja
jóvá.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal
3./ 2020. február 15.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
15/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat Szakmai programját az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület a Devecseri Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
döntésről az intézményvezetőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal
3./ 2020. február 15.

5./ Napirendi pont:
A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Megkérdezem Mayer Gábor képviselő urat, hogy szeretné-e
megerősíteni, amit a körzethatárokról mondott a bizottsági ülésen?
Mayer Gábor képviselő: A devecseri iskolába sokan járnak a beiskolázási körzeten kívül és
ezeknek a családoknak, tanulóknak nem a Tankerület fizeti a bérletét, mert nem körzethatáron
belülről járnak. Ha kezdeményeznénk a körzethatárok módosítását, akkor ez változhatna.
Ferenczi Gábor polgármester: Valamennyi szomszédos körzetünket, kivéve Ajkát tegyük
bele a körzetbe. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő: A
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
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 Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola kötelező felvételi körzetét a már meglévő Borszörcsök, Devecser, Kolontár és
Pusztamiske mellett az alábbi településekkel javasolja kiegészíteni és kialakítani:
Somlóvásárhely, Somlószőlős, Somlójenő, Nagyalásony, Vid és Doba.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Pápai
Tankerületi Központot értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2020. február 15.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
16/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola kötelező felvételi körzetét a már meglévő
Borszörcsök, Devecser, Kolontár és Pusztamiske mellett az alábbi
településekkel javasolja kiegészíteni és kialakítani: Somlóvásárhely,
Somlószőlős, Somlójenő, Nagyalásony, Vid és Doba.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Pápai Tankerületi Központot értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
2./ 2020. február 15.

6./ Napirendi pont:
Devecser Város Önkormányzata és a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Díjmenetesen biztosítunk lehetőséget a fórumaik,
fogadóóráik megtartására a Művelődési házban. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Orsós Árpád Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ez a hely adás nagyon
is jó lenne, csak a tagok úgy dolgoznak, hogy mindig délután jó nekik. Mindig máshoz
vagyunk kötve, hogy nekünk kinyissák és bezárják a helyiséget. Jó lenne, ha lenne egy olyan
helyiségünk, ahová mi bármikor bemehetünk. A saját ingatlanjainkban bonyolítjuk le
egyenlőre.
Ferenczi Gábor polgármester: 2014-ben én magam kezdeményeztem, hogy a Roma
Önkormányzat kapjon irodát, ami addig soha nem volt. A Damjanich utcában biztosítottunk
irodát, amit saját költségen helyreállítottunk. 2018-ban a korábbi elnök azzal keresett meg
minket, hogy nincs kihasználva a helyiség és a fogadóórákat nem veszi igénybe a lakosság és
bontsuk fel a szerződést. Azt az ingatlant időközben a Máltai Szeretetszolgálatnak átadtuk.
Amennyiben a jövőben lehetőség nyílik ilyen ingatlanra, akkor odaadjuk.
Orsós Árpád Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Köszönjük.
Mayer Gábor képviselő: Polgármester urat szeretném kiigazítani, hogy 2014 előtt is volt a
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak helyisége a Máltai Szeretetszolgálat iskolájában. 2018ban fura módon eltűntek a dokumentumok, eltűntek dolgok, zajosan zajlott ez a bezárás. A
Fidesz iroda ad helyet 1 éve a fogadóóráknak.
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 megtárgyalta Devecser Város Önkormányzata és a Devecser Roma
Nemzetiségi Önkormányzat által a működési feltételek biztosítására, valamint a gazdálkodási
feladatok ellátására kötendő együttműködési megállapodást és azt az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal fogadja el.
2./ A Képviselő-testület határozzon úgy, hogy a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat
részére a Devecseri Művelődési Házban díjmenetesen biztosítson helyiséget a fogadóórák és
fórumok megtartására.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
17/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület megtárgyalta Devecser Város Önkormányzata
és a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a működési
feltételek biztosítására, valamint a gazdálkodási feladatok ellátására
kötendő együttműködési megállapodást és azt az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Devecser Roma
Nemzetiségi Önkormányzat részére a Devecseri Művelődési Házban
díjmenetesen biztosít helyiséget a fogadóórák és fórumok
megtartására.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

7./ Napirendi pont:
Erdőtelepítési terv elkészítésére ajánlatok bekérése
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A 0268 hrsz.-ú 3,5 ha-os területet meghagynánk
tartalékterületnek. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Vörösné Soós Ágnes jegyző: Közben megtörtént az újraszámolás és mivel így, hogy kivettük
a 3,5 ha területet, a 300.000,-Ft-ot nem haladja meg a terv elkészítése, a Képviselő-testület
dönthet a vállalkozási szerződés megkötéséről a Bakonyerdő Zrt-vel.
Ferenczi Gábor polgármester: Rendben ez így teljesen jó.
Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő: Ez az
elkerülő út csere területeként van fenntartva, így szeretnénk továbbra 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./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP5- 8.1.1-16 azonosítószámú

„Erdősítés támogatása” című felhívásra pályázatot kívánjon benyújtani az alábbi ingatlanok
vonatkozásában:
 devecseri 2140 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
5472 m2 nagyságú,
 devecseri 2141 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
7448 m2 nagyságú területek.
2./ A Képviselő-testület a pályázat beadása érdekében az erdőtelepítés elsőkivitelének
telepítési tevékenység engedélyezéséhez szükséges kérelem, valamint annak erdőtelepítésikiviteli tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozóan a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari
Zrt.-vel (8500 Pápa, Jókai u. 46.) kössön Vállalkozási szerződést.
3./ A Képviselő-testület az erdőtelepítés elsőkivitelének telepítési tevékenység
engedélyezéséhez
szükséges
kérelem,
valamint
annak
erdőtelepítési-kiviteli
tervdokumentációjának elkészítésével kapcsolatban felmerült vállalkozási díj összegének
fedezetéül a 2020. évi költségvetést jelölje meg.
4./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a Vállalkozási szerződést írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./-4./ azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
18/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP58.1.1-16 azonosítószámú „Erdősítés támogatása” című felhívásra
pályázatot kíván benyújtani az alábbi ingatlanok vonatkozásában:
 devecseri 2140 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
5472 m2 nagyságú,
 devecseri 2141 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
7448 m2 nagyságú területek.
2./ A Képviselő-testület a pályázat beadása érdekében az erdőtelepítés
elsőkivitelének telepítési tevékenység engedélyezéséhez szükséges
kérelem, valamint annak erdőtelepítési-kiviteli tervdokumentációjának
elkészítésére vonatkozóan a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.-vel
(8500 Pápa, Jókai u. 46.) Vállalkozási szerződést köt.
3./ A Képviselő-testület az erdőtelepítés elsőkivitelének telepítési
tevékenység engedélyezéséhez szükséges kérelem, valamint annak
erdőtelepítési-kiviteli
tervdokumentációjának
elkészítésével
kapcsolatban felmerült vállalkozási díj összegének fedezetéül a 2020.
évi költségvetést jelöli meg.
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Vállalkozási
szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./-4./ azonnal

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő elhagyta az üléstermet.
8./ Napirendi pont:
Devecseri 0145/4 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbe adása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Erre a területre egy régi együttműködés van egy devecseri
gazdálkodóval, ugyanazért az összegért, mint az előző években. Van-e ezzel kapcsolatban
kérdés, hozzászólás?
Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő: A
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 0145/4 hrsz-ú 2 ha 1605 m 2 nagyságú „szántó” megnevezésű
45,15 Ak. értékű ingatlant 2020. december 31. napjáig adja haszonbérbe Vági Imre e.v. (8455
Pusztamiske, Dózsa u. 20.) részére 100.000,- Ft/év bérleti díjért.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintett részére
küldje meg, és a haszonbérleti szerződést írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
19/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0145/4 hrsz-ú 2 ha
1605 m2 nagyságú „szántó” megnevezésű 45,15 Ak. értékű ingatlant
2020. december 31. napjáig haszonbérbe adja Vági Imre e.v. (8455
Pusztamiske, Dózsa u. 20.) részére 100.000,- Ft/év bérleti díjért.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
határozatát az érintett részére küldje meg, és a haszonbérleti szerződést
aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

9./ Napirendi pont:
Devecseri 480, 481, 482, 483/1 és a 483/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Ez a Szent Imre utcában a bal oldalon található terület, amit
az Önkormányzat nem is tervezett hasznosítani. Egy fuvarozó vállalkozás szeretne telephelyet
létesíteni. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő: A
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező
 devecseri 480 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
475 m2 nagyságú,
 devecseri 481 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
576 m2 nagyságú,
 devecseri 482 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
597 m2 nagyságú,
 devecseri 483/1 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű 314 m2 nagyságú, és a
 devecseri 483/2 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű 300 m2 nagyságú
ingatlanát nettó 900,- Ft/m2 + ÁFA összegen értékesítse Molnár László Attila (8456 Noszlop,
Sport u. 43.) részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az alábbi feltételekkel az
adásvételi szerződést kösse meg:
 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől
számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési
munkákat megkezdi, és az ingatlant kerítéssel körbeveszi.
 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./ 2020. március 31.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:

20/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező
 devecseri 480 hrsz.-ú „kivett beépítetlen
475 m2 nagyságú,
 devecseri 481 hrsz.-ú „kivett beépítetlen
576 m2 nagyságú,
 devecseri 482 hrsz.-ú „kivett beépítetlen
597 m2 nagyságú,
 devecseri 483/1 hrsz.-ú „kivett
megnevezésű 314 m2 nagyságú, és a
 devecseri 483/2 hrsz.-ú „kivett
megnevezésű 300 m2 nagyságú

terület” megnevezésű
terület” megnevezésű
terület” megnevezésű
beépítetlen

terület”

beépítetlen

terület”

ingatlanát nettó 900,- Ft/m2 + ÁFA összegen értékesíti Molnár László
Attila (8456 Noszlop, Sport u. 43.) részére.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi
feltételekkel az adásvételi szerződést megkösse:
 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől
számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési
munkákat megkezdi, és az ingatlant kerítéssel körbeveszi.
 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./ 2020. március 31.

10./ Napirendi pont:
Pusztamiske település kérelme szennyvízhálózatra történő rákötés engedélyezésére
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Mintegy 800 millió forintos állami, illetve Európai Uniós
forrásból a devecseri szennyvíztelep rekonstrukciója, kapacitás bővítése megtörténik. 2,5
szeres kapacitása lesz a szennyvíztelepnek, ami azt jelenti, hogy a pusztamiskei szennyvizet
be tudja fogadni Devecser, amennyiben a csatornahálózat kiépül. Kerüljön bele, hogy eredeti
állapotnak megfelelően az utat visszaállítják. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztamiske község tervezett
szennyvízcsatorna hálózatának vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához tulajdonosi
hozzájárulást adjon Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
 devecseri 08 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű,
 devecseri 010 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű,
 devecseri 025/2 hrsz.-ú „kivett út” megnevezésű,
 devecseri 028 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű,
 devecseri 039 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű,
 devecseri 050 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű,
 devecseri 0124 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű,
 devecseri 0162/9 hrsz.-ú „szántó” megnevezésű
ingatlanokat érintően az alábbi feltételekkel:
 az igénybe vett területeket a kivitelezési munkák befejezését
követően az eredeti állapotba vissza kell állítani.
 Pusztamiske község a szennyvízcsatorna hálózat üzembe
helyezését követően a devecseri szennyvíztisztító telep
felújítási, pótlási és karbantartási költségihez az igénybevétel befogadott mennyiség – arányában köteles hozzájárulni.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulás aláírását
megelőzően határozatát küldje meg Pusztamiske Község Önkormányzatának tudomásul vétel
céljából.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./-2./ 2020. február 15.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
21/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pusztamiske község tervezett szennyvízcsatorna hálózatának vízjogi
létesítési engedélyezési eljárásához tulajdonosi hozzájárulást ad
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező









devecseri 08 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű,
devecseri 010 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű,
devecseri 025/2 hrsz.-ú „kivett út” megnevezésű,
devecseri 028 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű,
devecseri 039 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű,
devecseri 050 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű,
devecseri 0124 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű,
devecseri 0162/9 hrsz.-ú „szántó” megnevezésű

ingatlanokat érintően az alábbi feltételekkel:

 az igénybe vett területeket a kivitelezési munkák befejezését
követően az eredeti állapotba vissza kell állítani.
 Pusztamiske község a szennyvízcsatorna hálózat üzembe
helyezését követően a devecseri szennyvíztisztító telep
felújítási, pótlási és karbantartási költségihez az igénybevétel befogadott mennyiség – arányában köteles hozzájárulni.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi
hozzájárulás aláírását megelőzően határozatát küldje meg Pusztamiske
Község Önkormányzatának tudomásul vétel céljából.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./-2./ 2020. február 15.
Mayer Gábor képviselő elhagyta az üléstermet.
11./ Napirendi pont:
Devecseri 0621/5 hrsz.-ú ingatlanon gyűjtőhely kialakítására vonatkozó kötelezés
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Abban egyeztünk meg a bizottsági ülésen, hogy a
Meggyeserdei területen eleget teszünk a felhívásnak és elhelyezzük a konténert, és a Sárvár és
Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány végzi el az ezzel kapcsolatos adminisztratív
feladatokat a hatóság által fizetett napidíj feléért. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 5 fő, a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vegye tudomásul, hogy Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/5 hrsz.-ú „telephely” megnevezésű 5
ha 6211 m2 nagyságú ingatlanon lévő 42. számú épületbe a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2020. január 9. napján kelt VE/21/00010-109/2020.
ügyiratszámú határozata alapján az afrikai sertéspestis betegség vonatozásában megtalált
vaddisznó hullák, valamint a betegség, illetve a betegség elleni védekezés miatt kobzásra
került vaddisznó testek és zsigerek ártalmatlanítására szolgáló zárt gyűjtő konténer került
elhelyezésre.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, tekintettel arra, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/5 hrsz.-ú „telephely”
megnevezésű 5 ha 6211 m2 nagyságú ingatlanon lévő 42. számú épületben elhelyezett zárt
gyűjtő konténerrel kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzését a Sárvár és Kemenesalja
Mentett Kutyáiért Alapítvány (9700 Szombathely, Viktória u. 7/B. II/19.) felvállalta, az

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 55. § (1) bekezdés
c) pontja alapján az Önkormányzatot megillető kártalanítás összegének 50 %-át az Alapítvány
részére adja át.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Sárvár és Kemenesalja
Mentett Kutyáiért Alapítvánnyal (9700 Szombathely, Viktória u. 7/B. II/19.) a pénzeszköz
átadásra vonatkozó megállapodást kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./-3./ azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
22/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul
veszi, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
devecseri 0621/5 hrsz.-ú „telephely” megnevezésű 5 ha 6211 m 2
nagyságú ingatlanon lévő 42. számú épületbe a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Élelmiszerlánc-biztosnsági és Állategészségügyi Osztálya 2020.
január 9. napján kelt VE/21/00010-109/2020. ügyiratszámú határozata
alapján az afrikai sertéspestis betegség vonatozásában megtalált
vaddisznó hullák, valamint a betegség, illetve a betegség elleni
védekezés miatt kobzásra került vaddisznó testek és zsigerek
ártalmatlanítására szolgáló zárt gyűjtő konténer került elhelyezésre.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
tekintettel arra, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező devecseri 0621/5 hrsz.-ú „telephely” megnevezésű 5 ha 6211
m2 nagyságú ingatlanon lévő 42. számú épületben elhelyezett zárt
gyűjtő konténerrel kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzését a
Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány (9700
Szombathely, Viktória u. 7/B. II/19.) felvállalta, az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 55. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzatot megillető kártalanítás
összegének 50 %-át az Alapítvány részére átadja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sárvár
és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvánnyal (9700 Szombathely,
Viktória u. 7/B. II/19.) a pénzeszköz átadásra vonatkozó
megállapodást megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./-3./ azonnal

12./ Napirendi pont:
A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Van-e ezzel kapcsolatban
kérdés, hozzászólás?
Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő: A
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
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 2020. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
FEBRUÁR
1) Tájékoztató a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. évi
Ferenczi Gábor
munkatervéről
polgármester
2) Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési
rendeletének megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2019. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok
előkészítéséről

Szente-Takács Anna
igazgató

2) Javaslat az Önkormányzat 2020.
közbeszerzési tervének jóváhagyására

összesített

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2019. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

4) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019. évi
tevékenységéről

Bajók Józsefné
Bizottság elnök

2) Beszámoló a védőnők 2019. évben végzett munkájáról

Védőnők

3) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés
MÁJUS
1) A 2019. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása
(Zárszámadási rendelet-tervezet)

Ferenczi Gábor
polgármester

évi

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi
egyszerűsített beszámolójának elfogadása
3) Beszámoló
az
Önkormányzat
gyermekjóléti
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

és

Molnár
András
Kadocsa
ügyvezető igazgató
Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről

D-Medico Kft.

5) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről

Szente-Takács Anna
főszerkesztő

6) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2019. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

JÚNIUS
1) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2019. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

SZEPTEMBER
1) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
OKTÓBER
1) Lakossági
állapotáról

tájékoztatás

NOVEMBER
1) Tájékoztató a
működéséről

Roma

Devecser

Ferenczi Gábor
polgármester
város

Nemzetiségi

környezeti

Önkormányzat

Ferenczi Gábor
polgármester
Orsós Árpád
RNÖ elnök

DECEMBER
1) Beszámoló
a
Devecseri
Rendőrőrs
2019.
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-testülete 2021.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
23/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
A Képviselő-testület a 2020. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
FEBRUÁR
1) Tájékoztató a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. évi
munkatervéről

Ferenczi Gábor
polgármester

2)

Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési
rendeletének megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

3)

Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2019. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok
előkészítéséről

Szente-Takács Anna
igazgató

2)

Javaslat az Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési
tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

3)

Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról

4)

Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök
Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019. évi
tevékenységéről

Bajók Józsefné
Bizottság elnök

2)

Beszámoló a védőnők 2019. évben végzett munkájáról

Védőnők

3)

Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) A 2019. évi önkormányzati
(Zárszámadási rendelet-tervezet)

költségvetés

végrehajtása

Ferenczi Gábor
polgármester

2)

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi
egyszerűsített beszámolójának elfogadása

Molnár András Kadocsa
ügyvezető igazgató

3)

Beszámoló
az
Önkormányzat
gyermekjóléti
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

4)

Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről

D-Medico Kft.

5)

Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről

Szente-Takács Anna
főszerkesztő

6)

Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2019. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

és

JÚNIUS
1) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2019. évi munkájáról,
az önkormányzati támogatás felhasználásáról
SZEPTEMBER
1) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

Ferenczi Gábor
polgármester

OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti állapotáról

NOVEMBER
1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről

DECEMBER
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2019. évi tevékenységéről,
a közrend és közbiztonság alakulásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

Orsós Árpád
RNÖ elnök

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-testülete 2021. évi
munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

4)

Az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

13./ Napirendi pont:
A polgármester 2020. évi szabadságának megállapítása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Bejelentem személyi érintettségemet. 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 a Képviselőtestület a személyi érintettségét bejelentő Ferenczi Gábor polgármestert ne zárja ki a
polgármester 2020. évi szabadságának megállapításáról kapcsolatos döntésből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
24/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
A Képviselő-testület a személyi érintettségét bejelentő Ferenczi Gábor
polgármestert nem zárja ki a polgármester 2020. évi szabadságának
megállapításáról kapcsolatos döntésből.

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 Ferenczi Gábor polgármester 2020. évi szabadságát az alábbiak
szerint állapítsa meg:
alapszabadság: 25 munkanap
pótszabadság: 14 munkanap
2019. december 31. napjáig ki nem vett szabadság: 4 munkanap
2020. évre járó szabadság mértéke: 43 munkanap.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a 2020. évi szabadságának ütemezését
terjessze be a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.
Felelős: Vörösné Soós Ágnes jegyző
Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2020. február 28.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
25/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület Ferenczi Gábor polgármester 2020. évi
szabadságát az alábbiak szerint állapítja meg:
alapszabadság: 25 munkanap
pótszabadság: 14 munkanap
2019. december 31. napjáig ki nem vett szabadság: 4 munkanap
2020. évre járó szabadság mértéke: 43 munkanap.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi
szabadságának ütemezését terjessze be a Képviselő-testület elé
jóváhagyásra.
Felelős: Vörösné Soós Ágnes jegyző
Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2020. február 28.

14./ Napirendi pont:
Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Ezt minden évben megkapjuk és jóváhagyjuk. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő: A
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
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./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulást írásban értesítse a
fenti döntésről.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ 2020. február 15.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
26/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulást írásban értesítse a fenti döntésről.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ 2020. február 15.

15./ Napirendi pont:
Rózsavölgyi Éva kérelme
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Díjmenetesen szeretnék használni a Rotray házat táncpróbák
megtartására. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő: A
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
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 Rózsavölgyi Éva kérelmének adjon helyt, és járuljon hozzá ahhoz, hogy
térítésmentesen táncpróbákat tartsanak a Rotary házban.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
27/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Rózsavölgyi Éva
kérelmének helyt ad, és hozzájárul ahhoz, hogy térítésmentesen
táncpróbákat tartsanak a Rotary házban.

16./ Napirendi pont:
VE-KON-BO 99 Kft. kérelme a Devecser, Deák tér 2. sz. alatti ingatlanrész
bérletére és használatára
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: A szerződésbe bekerülne pontosításként, hogy a Kft.
munkavégzésének időintervalluma nem eshet egybe a Startmunka program keretein belül
végzett munkaidővel. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság levezető elnöke, képviselő: A
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
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./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2020. (I.24.) Kt. határozatát
helyezze hatályon kívül.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 1. napjától
határozatlan időre adja bérbe a VE-KON-BO 99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8400
Ajka, Béke u. 9. 3/12., adószám: 11808390-2-19, képv.: Szabó Péter ügyvezető) részére
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1262 hrsz.-ú 8460 Devecser, Deák tér 2.
sz. alatti ingatlanában lévő 34 m2 nagyságú savanyító üzemét - azzal, hogy a Kft.
munkavégzésének idő intervalluma nem eshet egybe a Startmunka program keretein belül
végzett munkaidővel - bruttó 6.000,- Ft/nap, de minimum bruttó 60.000,- Ft/hó összegen,

mely magában foglalja a felmerülő közüzemi díjakat, valamint az ingatlanon belül található
41 m2 nagyságú raktár helyiséget térítésmentes használatára 2020. május 31. napjáig.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a VE-KONBO 99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
28/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2020.
(I.24.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.
február 1. napjától határozatlan időre bérbe adja a VE-KON-BO 99
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8400 Ajka, Béke u. 9. 3/12.,
adószám: 11808390-2-19, képv.: Szabó Péter ügyvezető) részére
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1262 hrsz.-ú 8460
Devecser, Deák tér 2. sz. alatti ingatlanában lévő 34 m2 nagyságú
savanyító üzemét - azzal, hogy a Kft. munkavégzésének idő
intervalluma nem eshet egybe a Startmunka program keretein belül
végzett munkaidővel - bruttó 6.000,- Ft/nap, de minimum bruttó
60.000,- Ft/hó összegen, mely magában foglalja a felmerülő közüzemi
díjakat, valamint az ingatlanon belül található 41 m2 nagyságú raktár
helyiséget térítésmentes használatára 2020. május 31. napjáig.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti
szerződést a VE-KON-BO 99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel
megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ azonnal

17./ Napirendi pont:
Park utcai lakók kérelme
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Javaslom, hogy a kérelmet támogassuk és a költségvetés
tárgyalásakor hozzunk döntést. 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 a Park utcai lakók kérelmét támogassa és a
2020. évi költségvetés tárgyalásakor hozzon döntést.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
29/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Park utcai
lakók kérelmét támogatja és a 2020. évi költségvetés tárgyalásakor hoz
döntést.

18./ Napirendi pont:
Devecser város 2020. évi rendezvénynaptára
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Ferenczi Gábor polgármester: Szeretném ha elfogadnánk, ez legyen egy alap, lehet
módosítani majd, de a költségvetéshez is kell. 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 a 2020. évi Rendezvénynaptárt fogadja el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
30/2020. (I.30.) Kt. h a t á r o z a t :
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi
Rendezvénynaptárt elfogadja.
Több napirendi pont nem volt Ferenczi Gábor polgármester megköszönte a nyilvános
ülésen való részvételt, és az ülést 13,50 órakor bezárta.

