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8461. Devecser, Deák tér 1.Tel: 88/512-630

Szám: 4001/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27-én 
(szerdán) 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
 8460 Devecser, Petőfi tér 5.

Jelen vannak: Ferenczi Gábor polgármester

Bognár Ferencné
Holczinger László 
Kozma György                 

                         Mayer Gábor 
                         Óvári Márton              képviselők

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Boldizsár Zsolt képviselő
      
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Szentes Gáborné beruházási ügyintéző

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Vörös Istvánné jegyzőkönyvvezető

Jelen van még kb. 30 fő állampolgár.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az 
ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.

A nyilvános ülést megnyitom. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Boldizsár Zsolt képviselő úr előre jelezte, hogy családi okok 
miatt nem tud részt venni a mai képviselő-testületi ülésen. Egyébként engedjék meg, hogy itt 
ezúton is gratuláljak Boldizsár Zsolt nagyobbik gyermekének a zenei pályán elért sikeréhez, 
amely ok miatt a képviselő úr a mai ülésen távol marad. Engedjék meg, hogy ismertessem a 



mai ülés napirendjét. Először szeretnék napirend előtt tájékoztatást adni a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések, rendeletek, határozatok, végrehajtásáról, az előző Képviselő-
testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti 
fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Majd ezt 
követően tárgyalnánk a napirendeket. A meghívó szerinti napirendeket a 12-es, a 15-ös, a 18-
as napirendek kivételével felsorolja. A vegyes ügyek keretében lenne egy tájékoztató a Forster 
Gyula  Nemzeti  Örökségvédelmi Központ temetővel kapcsolatos határozatáról, Stratégiai 
megállapodást kötnénk az Aditus Kft.-vel, döntenénk a  Devecseri Tandem Szociális 
Szövetkezet székhely, telephely használatáról, a Rákóczi Szövetség támogatásáról, a 
Devecseri Római Katolikus Plébánia templom épületének külső felújításáról, illetve a 
falugondnoki pályázat kiírásáról. Ezek lennének a tervezett napirendi pontok. Megkérdezem a 
Tisztelt Képviselőtársakat, hogy a napirenddel kapcsolatban, észrevételük, kérdésük van-e. 
Tessék képviselő úr.

Kozma     György     képviselő:   Észrevételem lenne polgármester úr. Hiányolom a költségvetési 
rendeletet, a 2016. évit, mert ezt az előkészített képviselő-testületi listában nem látom. Aztán a 
másik pedig az, hogy a vegyes ügyeket vegyük előre a napirendi pontoknál, az első napirendi 
pontok közé. Köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm. Az első felvetésre, hogy a 2016. évi 
költségvetés?

Kozma     György     képviselő:   Hát, jó lenne. Értem én, hogy nincs bent.

Bendes     István     jegyző:   A 2016. évi költségvetés beterjesztésének határideje 2016. február 15. 
és ezt követően kell dönteni. Jelenpillanatban még az előkészítési stádiumban vagyunk. 
Február 15-ig a beterjesztést a Képviselő-testület természetesen megkapja a törvényi 
előírásoknak megfelelően.

Kozma     György     képviselő:   Köszönöm. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Egyébként tegnap a bizottsági ülésen, amelyen a képviselő úr 
nem volt jelen, elég részletekbe menőkig tárgyaltunk költségvetést érintő dolgokat. 
Természetesen ezután meghozzuk a végleges döntést. Egy tervezetet megkapott már a 
Képviselő-testület. Ha a végleges koncepció elkészül, akkor képviselő-testületi ülésen fogunk 
erről dönteni. De előtte természetesen a bizottsági üléseken ezt majd részletesen áttárgyaljuk.

Kozma     György     képviselő:   Őrülők neki polgármester úr. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   A másik felvetésével kapcsolatban én nem gondolnám, hogy 
a vegyes ügyeket szükséges lenne előre hozni. Én magam részéről a felvetést tisztelettel nem 
támogatom. Nem tudom, hogy másnak van-e észrevétele.

Mayer     Gábor     képviselő:   Én is vegyes ügyek keretében szeretnék hozzászólni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Azt lehetne tudni, hogy mivel kapcsolatban? 

Mayer     Gábor     képviselő:   Egy tájékoztatás. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Ha más nincsen?



Óvári     Márton     képviselő:   Szeretnék a vegyes ügyekben egy kérdést én is felvetni. 

Bognár     Ferencné     képviselő:   Én pedig e-mail-ben jeleztem, hogy a vegyes ügyekhez-mihez 
és mivel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. E-mailben  küldtem el a Polgármesteri Hivatal 
felé. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Köszönöm szépen. Vegyes ügyekben természetesen 
mindenki kap hozzászólási lehetőséget, csak én az előbb ismertetett napirendi tervezetnek 
megfelelően tenném fel a  napirendet  szavazásra. A jelenlévő  képviselők  száma  6  fő,  a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Ki az, aki a tervezett napirendet elfogadja?

A Képviselő-testület 2 igen  szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a napirend 
elfogadásával kapcsolatban nem hozott döntés.

Óvári     Márton     képviselő:   A vegyes ügyeket szerettük volna előre hozni.

Holczinger     László     képviselő:   Volt egy módosító indítvány, amit meg kell szavaztatni, hogy a 
módosított indítványt elfogadjuk-e. A Szervezeti és a Működési Szabályzatban foglaltak 
szerint fel kell tenni a polgármester úrnak szavazásra.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Elnézést, valóban. A jelenlévő  képviselők  száma 6  fő,  a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel ki ért egyet a módosító indítvánnyal, 
hogy elsőként a vegyes ügyeket tárgyaljuk, és azt követően a többi napirendet.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint 
fogadta el:

                                      N A P I R E N D   E L Ő T T

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

          Ferenczi Gábor
          polgármester

                    

                N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

1) Vegyes ügyek
2) A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Alapító okiratának módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

3) A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
Szakmai Programjának,  valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester



4) Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi 
tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

5) Devecser  Város Önkormányzata  és a Devecser Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat  közötti  együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata

Ferenczi Gábor
polgármester

6) Devecser Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület között megkötésre kerülő 
helyiséghasználati szerződés jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

7) Devecser, Damjanich u. 7. ingatlanrész bérbeadása Ferenczi Gábor
polgármester

8) 1295/2 hrsz.-ú ingatlanra –  orvosi ügyelet –  tervezési 
feladatok ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

9) 1295/2 hrsz.-ú ingatlanra – család- és gyermekjóléti központ 
és szolgálat – tervezési feladatok ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

10) Devecseri 1013/78 hrsz.-ú lakótelek értékesítése Ferenczi Gábor
polgármester

11) Kamera vásárlására érkezett árajánlat Ferenczi Gábor
polgármester

12) A Bakony-Somló Pünkösdi Hagyományőrző Találkozó 
finanszírozására benyújtásra kerülő pályázat

Ferenczi Gábor
polgármester

13) A  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjának 
megállapítása

Ferenczi Gábor
polgármester

14) Védőnői állásra érkezett pályázat elbírálása Ferenczi Gábor
polgármester

15) Devecseri  Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói 
állására pályázat kiírása

Ferenczi Gábor
polgármester

16) A polgármester 2016. évi szabadságának megállapítása Bendes István
jegyző

17) Tikhegy utcanév javaslat Ferenczi Gábor
polgármester

18) Tájékoztató az önkormányzati bizottságok 2016. évi 
munkatervéről

Ferenczi Gábor
polgármester

19) Pályázati lehetőségekről tájékoztatás Ferenczi Gábor
polgármester

20) Alpolgármester  megválasztása,  eskütétele,  eskütételi 
okmány aláírása, tiszteletdíjának megállapítása

Ferenczi Gábor
polgármester



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én azt gondolom, hogy akkor ez a napirend előtti 
hozzászólás is hozzáfér a vegyes ügyekben tárgyalandó témához. Illetve szeretném feltenni 
szavazásra a mai ülésünkön is megjelent, ahogy ez rendre így van Devecser város képviselő-
testületi ülésein dr. Németh Ákos Pál, akit szeretettel köszöntök. Szeretném kérni a Tisztelt 
Képviselőtársakat, hogy adjanak lehetőséget arra, hogy a jogi képviselőnk, az önkormányzat 
jogi képviselője a mai ülésen is tanácskozási joggal részt vegyen. Illetve amennyiben erre 
szükség lesz, akkor hozzászólhasson az adott napirendi ponthoz. Jelenlévő képviselők száma 
6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Ki az, aki ezt támogatja? 3 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett akkor megadjuk a lehetőséget dr. Németh Ákos Pálnak, 
hogy hozzászólhasson. 

Óvári     Márton     képviselő:   Nem hozott döntést, nincs döntés. 

Dukán     Gabriella     aljegyző:   3 igen, 1 nem, 2 tartózkodás van és többséggel kellett volna 
megszavazni, mert most a fele ugye? 

Bendes     István     jegyző:   Igen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Akkor ügyvéd úr, adott esetben akkor külön felteszem 
szavazásra, hogyha erre szükség van. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Akkor én megadom a lehetőséget, hogy a vegyes ügyek 
keretén belül, ha már előbbre hoztuk, hogy menjünk sorba. Azt gondolom a hölgyeké az 
elsőbbség, akkor képviselő asszonynak adom meg először a szót. Tessék.

1./     Napirendi     pont:  

Vegyes     ügyek  

a) Javaslatok, észrevételek

Bognár     Ferencné     képviselő:   Köszönöm polgármester úr. Elsősorban jegyzeteltem fel 
magamnak egy-két dolgot, mert a lakosság továbbra is hozzám fordul olyan problémákkal, 
hogy most már hónapok óta a buszmegállóba nem tudnak bemenni. Ez csak egy tájékoztató 
jellegű. De, ha gondolja polgármester úr maga is tájékoztathatja a lakosságot, hogy igazából 
miért van zárva a buszmegálló. Elsősorban szeretném azt elmondani, hogy tűzjelző 
berendezés van az autóbuszmegállóba beépítve, és ha valaki dohányzik a helyiségben, akkor 
ez folyamatosan jelez. Ezért a katasztrófavédelmet és a tűzoltókat is folyamatosan értesíti és 
feleslegesen jönnek ki a füstre, ezért úgy döntöttek, hogy hát be kell zárni. Viszont a 
lakosságnak ez elég komoly probléma a mínusz 12 fokokban. Ugyanakkor kérem a 
polgármester urat, hogy valamilyen megoldást keressünk. Javaslatom az lenne, hogy tartsuk 
nyitva a buszpályaudvart, és ugyanakkor pedig  megkérnénk a rendőröket, vagy pedig a 
polgárőröket, hogy rutinszerűen ellenőrizzék azt, hogy ki dohányzik ott bent, és kik 
tartózkodnak esetleg olyan dolgokkal, hogy szemetelés, vagy gyújtogatás, vagy esetleg 
rágyújtás a buszmegálló területén, illetve bent a buszmegállóban. A másik pedig az, hogy 
azért is lenne jó, hogyha ott gyakrabban megjelennének a polgárőrök, vagy pedig a rendőrök, 
mert néha-néha rendbontásról is adnak számot, vagy hangoskodásról. Esetleg olyan, hogy 
autókkal is rodeóznak ott továbbra is. Viszont úgy tudom, hogy kamerák vannak ott 
felszerelve. Nem tudom, hogy ezeknek a kameráknak mi az értelme, vagy van-e valami 



haszna. Szeretnék kérdést, illetve szeretnék választ kapni a kérdésre. A térfigyelő kameráknál 
szeretnék maradni. Több rendőrrel is beszélgettem és a térfigyelő kameráknál nagyon fontos 
lenne, hogy a Kossuth utcában, és általában minden fő úton, bejáratnál, ahol már volt szó róla, 
hogyha egyszer már a kamerákra is próbálunk költeni, akkor ezek mindenképpen legyenek 
meg. Kértem a polgármester urat az e-mailemben, hogy a mezőőröket szeretném 
beszámoltatni, mert most már hónapok óta egyszerűen nincs témám azzal kapcsolatban, hogy 
a rend, a közbiztonság és bűnmegelőzési bizottsági ülést összehozzak. Mert gyakorlatilag más 
témám nem lenne, mint az iskola, meg az óvoda, azt hiszem, ott pedig minden rendben van. 
Lenne javaslatom még. Többen is jelezték, hogy a gyermeknap, meg a május 1. rendezvények 
meg lesznek-e tartva. És előre meg kellene beszélni esetleg tanárnőkkel, óvónőkkel és iskola 
igazgató úrral, tehát, hogy milyen formában lesznek ezek a rendezvények és hol megtartva. 
Ugyanakkor felhívnám az Önkormányzatnál a figyelmét a jegyzőkönyvvezetőknek, hogy 
nagyon sok dolog kimaradt, nem szó szerint vannak bent, de ha nincs is szó szerint, akkor is 
nagyon sok fontos dolog kimaradt. Főleg most szembesültem ezzel, hiszen köztudott, hogy 
ellenem eljárás folyik, és nem tudom bizonyítani, hogy miért is lettem abba a szorított 
helyzetbe hozva, hogy én itt néha egy-két személlyel úgy beszéljek, ahogy ő megérdemli. 
Akkor lenne még egy olyan, hogy a Téglagyárban, meg Sándormajorban megoldást kellene 
találni arra, hogy ott térdig érő sár van és egy utat, utcát vagy valami járda kialakítását, tehát 
azokból a kövekből, amit itt  fel tudnak szedni a startmunkaprogramosok, hogy ezekből 
esetleg ott lerakni, megoldást találni, esetleg kavicsot leszórni. Így legalább ezeknek az 
embereknek az életét egy kicsit megkönnyíteni. Köszönöm. Ennyit szerettem volna 
hozzászólni.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm szépen képviselő asszony. Nagyon fontos 
felvetések hangzottak el. Akkor sorba mennék, közben jegyzeteltem. Az első kérdés, hogy 
miért van zárva a buszmegálló? Éppen ma délelőtt jártam utoljára ott és a hátsó bejárat ma is 
zárva volt. Az üzemeltetővel egyeztetve, arra a megállapításra kell jutnunk, hogy addig, amíg 
kamerákkal nincsen megfelelően biztosítva a helyszín addig a vandálok elleni védekezésnek 
ez egy jele sajnos a buszmegálló épületében. Én szeretném kérni a Képviselő-testülettől, hogy 
egyrészről a buszmegállónál is helyezzünk ki olyan kamerát, amely bizony az utas, az utazó 
közönségnek a megfigyelésére is alkalmas. Ugyanis nem mindenki tudja a XXI. század 
elvárásainak megfelelően használni a mellékhelyiségeket. Jelenleg ennek a biztosítása 
kamerával nincs megoldva. Térfigyelő kameráknál maradva, ahogyan a képviselő asszony is 
fogalmazott iskola  igazgató úrral egyeztettünk a közelmúltban, hogy az iskolánál 2 db 
kamerának a felszerelése szintén szükséges. Ezen kívül a rendőrséggel egyeztetve, szintén jó 
volna, ha ebben az évben meg tudnánk oldani a bevezető útszakaszokon a kamerák 
kihelyezését. Ezeknek a kameráknak a költéségét be kellene építenünk a 2016-os 
költségvetésbe. A mezőőrök beszámoltatásával, beszámolójával természetesen egyetértek. 
Nagyon fontosnak tartom, hogyha egy szolgáltatást biztosítunk, amihez kértük tavaly a 
lakosság hozzájárulását, hiszen mezőőri járulékot fizetnek be az ingatlan tulajdonosok, akkor 
nyilván ez egy olyan szolgáltatás, amiről be is kell számolni. Nyilván a hozzájárulások 
fejében elvárják, hogy megfelelő szolgáltatást kapjanak. A mezőőrök most már előre készítik 
el a szolgálati tervüket, amit előre megkapunk, hogy előre tudjuk, hogy mikor és hol 
járőröznek. A rendőrséggel egyébként az együttműködési megállapodásunknak megfelelően 
rendszeresek a közös járőrszolgálatok. Egyébként erről is van részletes képünk, hogy mikor 
járőröznek közösen a devecseri rendőrőrs munkatársaival. A rendezvényekkel kapcsolatban, 
az elmúlt hetekben ez az év első képviselő-testületi ülése és nem volt arra lehetőség, hogy 
átbeszéljük, hogy milyen eseményekre kerüljön sor a 2016-os évben. De a Devecseri Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház vezetésével már az elmúlt hetekben egyeztettünk. Akkor el is 
mondanám, hogy mely rendezvények vannak betervezve a teljesség igénye nélkül. Ami idén 



biztos, hogy városi rendezvényként kerülne megrendezésre a május elsejei, egy Családi nap és 
egy Majális. Én a tavalyi évben azt tapasztaltam, hogy a lakosság részéről tényleg nagy igény 
lenne rá. És a tervek szerint és ezt is egyeztettük már a zeneiskola vezetésével, őket bevonva 
reggel a zenés ébresztővel indulna majd a nap. És nagyjából már körvonalazódni látszik, hogy 
milyen fellépők és programok lesznek ezen a napon. A tervek szerint a sportpályán kerülne 
megrendezésre. Ugyan úgy a sportpályán tervezzük megrendezni a városi gyermeknapot 
május utolsó vasárnapján. Tavaly elmaradt a június 4-i városi megemlékezés. Tavaly június 4-
én testvértelepüléseinken, Nagypaládon, Fertősalmáson jártunk és ott vettünk részt egy közös 
trianoni megemlékezésen. Most szeretnénk viszont látni őket nálunk. A tervek szerint június 
4-én Nagypalád, Fertősalmás, valamint a  délvidéki Csóka település vezetésével közösen 
emlékeznénk az 1920-as Trianoni Békediktátumra. A tervek szerint a nagypaládi iskola és a 
devecseri zeneiskola növendékei, illetve a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar közös koncertet is 
adnak ezen a napon. Van egy rendezvény, amire sikeresen pályázott az Élőforrás 
Hagyományőrző Egyesület. Decemberben nyerték el a támogatási összeget. Tavaly 
hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára a Bakony-Somló Népművészeti Találkozót, 
melynek keretében egy megyei néptáncverseny, illetve  egy népdalverseny is megrendezésre 
került. Az a jó hírem van, hogy idén egy támogatási összeg is rendelkezésre áll ennek a 
rendezvénynek a megtartására. É azt is tudom már most  mondani, hogy május 13.-án 
pénteken kezdődik ez a rendezvény, 14.-én szombaton folytatódik. És amennyiben a 
Képviselő-testület támogatja a napirendi pontok között szereplő önkormányzati pályázatot a 
Bakony-Somló Pünkösdi Hagyományőrző Találkozó finanszírozását, akkor a tervek szerint 
akkor a május 13-14-i program még színesebbé válhatna, illetve kibővülne május 15.-vel 
Pünkösd Vasárnapjával is. Ezt most természetesen nem tartom fontosnak, hogy felsoroljam, 
hogy azokat a városi rendezvényeket, amiket az elmúlt években is megrendeztünk, 
természetesen idén is meg fogjuk rendezni. Nemzeti Ünnepek alkalmával idén is lesz 
önkormányzat, illetve művelődési házzal szervezett rendezvény. De ezen kívül, amit szeretnék 
még kiemelni az a júniusban megrendezésre kerülő Városi Napok. Én nekem az lenne majd a 
javaslatom, hogy Devecseri Napok néven kerüljön ez megrendezésre és bontsuk ketté a 
hagyományőrzést, az értékmentést, illetve az úgynevezett populáris dolgokat. Tehát a 
Devecseri Napok az idén úgy látszik célszerűnek, ha kétnapos lenne és szombat-vasárnap, és 
ez szólna inkább a szórakoztatás, ez a populárisabb vonalat képviselné. A májusi rendezvény 
venné át tulajdonképpen a Somlókörnyéki Hagyományőrző Napok szerepét és valóban egy 
hagyományőrzésre, értékmentésre koncentráló rendezvény lenne. Nagy vonalakban ez a terv 
és hozzáteszem, hogy természetesen a szokásos rendezvények továbbra is megrendezésre 
kerülnének, illetve hát vannak nyilván még olyan rendezvények, amelyek még nem 
körvonalazódtak. Bővebben, így ezekről most nem tartanám célszerűnek beszámolni. 
Képviselő asszony felvetette a jegyzőkönyvvezetést, azt gondolom, hogy ezt jegyző úr tudja 
koordinálni, hogy milyenek ezek a jegyzőkönyvek.

Bendes     István     jegyző:   Előfordulhat. Igyekszünk szó szerinti jegyzőkönyveket készíteni. A 
képviselők részéről elhangzó, nem oda illő egyik-másik szavakat azért kihagytuk a 
jegyzőkönyvből,  mert tartalmi elemet nem hordozott. De ahhoz, hogy akik mégis úgy 
döntöttek, hogy bíróságra mentek emiatt, vagy rendőrségre tudtunk rendelkezésükre bocsátani 
hangfelvételt és felhasználhatják ezeket. Én úgy gondolom, hogy azért nekünk a 
jegyzőkönyvek elkészítésénél a tartalomra kell törekedni, és amikor nem oda illő 
kifejezésekkel illetik egymást, ezeket nem szükséges feltétlenül a jegyzőkönyvben rögzíteni. 
Természetesen, hogyha ilyen kérés van, hogy ezek a szavak is mindenáron szerepeljenek meg 
fogjuk tudni oldani, de amint mondtam, akinek mégis erre van szüksége, odaadjuk a 
hangfelvételt és használják egészséggel. Ezt tudnám mondani. 



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Köszönöm. És akkor volt még egy felvetés a 
sándormajori és téglagyári lakások útviszonyai, közlekedési lehetőségeik vagy ezeknek a 
javítása, én még kiegészíteném Székpusztával is. Én azt gondolom, hogy ennek nincs 
akadálya, hogy azokat az anyagokat felhasználjuk, amik rendelkezésre állnak. Én ezt úgy 
tudnám elképzelni, hogy mindenképpen az ott élőknek a bevonásával. Ahogyan a hulladék 
begyűjtésében is segítettek, pl. a sándormajoriak, elég sok energiát, időt fektettünk abba, hogy 
megtisztuljon a terület, és ebben sokan partnerek voltak. Én azt gondolom, hogy ebbe is be 
lehetne őket vonni. Székpusztával kapcsolatban pedig hadd említsem meg, ha már itt a 
lakáskörülményekről van szó, ma járt nálam egy kisebb küldöttség Székpusztáról és ott abban 
kérik a segítségünket, hogy az E.ON-nal  tárgyaljunk, hogy vannak sajnos olyan 
lakóingatlanok, hogy viszonylag új a ház, de még sincs megoldva az áramellátás. Sokan 
aggregátort használnak. Mivel ez nem kis dolog, pont jelezték többen. Mivel az E.ON-nal 
hiába tárgyaltak, ezért az Önkormányzat közbenjárását kérik. Én azt gondolom, holnap le is 
fogjuk tudni  egyeztetni a szolgáltatóval. Ha minden igaz, akkor a felvetésekre válaszoltam. 
Tessék.

Óvári     Márton     képviselő:   Én csak egyet szeretnék kérni, hogy amikor most Sándormajornak, 
illetve a Téglagyárnak az út felújítása esett szóba azokból a térkövekből, illetve járdalapokból, 
ami nekünk felszabadul, azért mindenképpen prioritásként kell venni, hogy a Hársfa utcában, 
az Ifjúság utcában valószínűleg több család is érintett abban, hogy egy normálisabb járdája 
legyen. Szeretném, ha az önkormányzat mérlegelné azt, hogy családarányosan kinél kell 
elsősorban felújítani ezeket a járdákat.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen. Én azért jeleztem, hogy mindenképpen az ott élőknek a 
bevonásával gondolnám ezt. Hogyha arról van szó, hogy olyan járdalapokat használnak fel, 
amelyeket már mi valahol felszedtünk és arra igény van és segítenek a lerakásában, azt 
gondolom, hogy nem von el időt más utcáktól. Természetesen segítünk.

Óvári     Márton     képviselő:   Hát alapanyagot sem.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Tessék.

Mayer     Gábor     képviselő:   Ha már megszólíttattam lényegében iskola és rendezvények 
kapcsán. Az iskolánk minden rendezvényre és nemzeti ünnepre műsorral készül. Tehát ezzel 
támogatjuk tulajdonképpen a városi rendezvényt. A gyereknapot a munkatervünk szerint 
május 27-e péntekre tervezte a Diák Önkormányzat. Tehát ez egy terv volt, a munkatervben 
van bent, de természetesen ez módosítható. Én úgy gondolom, hogy a pedagógusok kiveszik a 
részüket ezekből a rendezvényekből. Mint már polgármester úr is elmondta a Majálisnál is és 
egyéb rendezvényeknél is a zeneiskolánk is részt vesz különböző zenei produkciókkal. És 
hozzátenném még az utóbbi idők sikeres pályázatainak köszönhetően egy mazsorett 
csoportunk is van, iskolai mazsorett csoportunk is van. És ők is nagyon szívesen részt vesznek 
a városi, akár az egyéb rendezvényeken. Köszönöm szépen.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm. Akkor én a szót ott hagynám Mayer Gábor 
képviselő úrnál. Szintén jelezte, hogy a vegyes ügyekben szeretne tájékoztatni.

Mayer     Gábor     képviselő:   Köszönöm szépen. Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Lakosságot, 
illetve a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy migránskérdéssel  kapcsolatban országosan egy 
aláírásgyűjtés indult és ehhez csatlakozott Devecser, illetve a Fidesz Devecseri Csoportja is. 
És tájékoztatni szeretném a lakosságot, illetve a Képviselő-testületet is, hogy több mint ezer 



aláírás gyűlt össze a kötelező betelepítési kvóta ellen. És ez egy jelzés értékű úgy gondolom a 
devecseri lakosoknak, illetve a Képviselő-testületnek is, hogy amennyiben ilyen témájú, ilyen 
jellegű kérdés merül fel a képviselő-testületi üléseken, illetve úgy általánosan, ez a több mint 
ezer aláírás jelzi azért azt, hogy Devecser lakossága, illetve annak egy meghatározó része 
milyen irányban gondolkodik ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Én ezt a tájékoztatást szerettem 
volna adni. Köszönöm szépen.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm szépen képviselő úr. Természetesen egyetértek 
azzal, hogy a mi településünk és a mi kis hazánk sem képes ezeket a menekülteket befogadni, 
illetve ellátni, hiszen ez már korábban is volt téma képviselő-testületi ülésen. Korábban azt 
kérdőjeleztük meg, hogy a Startmunkaprogramban kell-e, tudunk-e, akarunk-e migránsokat 
foglalkoztatni. Hát én azt gondolom ugyanúgy, mint a betelepítési kvótánk ellen a lakosság 
kifejezte a nem tetszését, úgy gondolom, hogy a foglalkoztatással kapcsolatban is egy hasonló 
eredménnyel végződne egy közvélemény kutatás. Én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben 
a település egységesnek mondható. Kozma képviselő úr. 

Kozma     György     képviselő:   Én a Startmunkaprogrammal kapcsolatosan tennék fel kérdést 
polgármester úr. A Vásárhelyi utcában járván állandóan látom, a startosokat amint rakják a 
burkolatot és most ez a burkolat csere már elérkezett odáig, hogy visszafele jönnek a másik 
oldalon. Én azt szeretném megkérdezni és kérni, hogy a Startmunkaprogram vezetője 
számoljon már  be, hogy mibe kerül ez az adófizetőknek egyébként ezen a területen. Illetve 
számoljon be arról, hogy ezek a lerakott burkoló elemek ezek minősítéssel rendelkeznek-e. 
Mert ugye a minősítése a feltétele annak, hogy ezeket el lehessen közterületen helyezni. 
Ugyanis bármilyen baleset következik be ezeken a burkolatokon az lesz az első, hogy 
kérdezni fogják. A másik pedig a savanyító üzemmel kapcsolatosan szeretnék néhány szót 
szólni. A savanyító üzemnek a megnyitóján ott voltam és meglepődve láttam, hogy ez a nagy 
beharangozás, ami ezzel kapcsolatosan történt a  sajtón keresztül is, és ott taglalva, hogy 
kitüntette az ottani dolgozókat, amit úgy gondolom megillettek egyébként. Azt láttam 
mindazokat a felszerelési tárgyakat, dolgozóstól beleértve, amit ott láttam, az már az ez előtti 
időszakban is ott volt. Gyakorlatilag egy helyi vállalkozó betett két ajtót, lemeszelték, 
csempéztek hozzá. Isten igazából ott átalakítás nem történt. Én azt kérném, hogy a valóságnak 
megfelelően kellene ezeket a dolgokat egyébként tálalni, nem kisajátítani azokat a 
történéseket, amik egyébként az előző időszakhoz kötődtek. Nemcsak a miatt mondom, hogy 
ez így történt, mert nekünk is rosszul esett annak idején, amikor mással találkoztunk és azt 
megfelelő módon ezt szóvá is tettük. Illő, hogy most ezt is valamilyen módon szóvá tegyem. 
A másik pedig. Ugye nekünk van közterület-felügyelőnk, mezőőreink. Ezek a mezőőrök és a 
közterület-felügyelő is kiemelt feladatként kapja az illegális hulladék lerakók felszámolását. 
Tehát gyakorlatilag arra vadásznak, hogy senki, sehol Devecser város közterületén hulladékot 
ne rakhasson le következmények nélkül. Ugyan ilyen, ezzel a témában feljelentést is tett a 
polgármester úr a Lomis piac, illetve hát a Tűzoltó Egyesülettel szemben, illetve az 
Agrokémiánál a volt polgármester érdekeltségébe tartozó területen elhelyezett szeméttel 
szemben is. Ugyanakkor december 5-én mi történik? Az, hogy kérem szépen a Devecseri 
Startprogramnak a traktor, a pótkocsival Bakony-gyepesről  az ön ismerősétől beszállítja a 
szemetet, vagy hulladékot, vagy építési törmeléket, amit ön nagy mellénnyel még el is mond, 
elfogad, ezt erényként tünteti fel. Gyakorlatilag elhelyeznek egy olyan mennyiségű 
hulladékot, aminek az ártalmatlanítása, elszállítása majd nem tudom, hogy mennyibe kerül. 
Én azt gondolom, hogy ennek is kell, hogy következménye legyen. Semmilyen érv nem 
támaszthatja azt alá azt, hogy Devecser város közterületén hulladékot szállítsunk be, 
helyezzünk el és ebből adódóan ott tároljuk. Tehát azért mondom, én nem tudom elfogadni a 
december 16-án tett magyarázatát polgármester úr. Én önnel szemben a jegyző urat 



megkérném, hogy intézkedjék ez ügyben. És holnap ezt az írásbeli anyagot át is fogom adni. 
Ön egyébként ezt elismerte a múlt önkormányzati ülésen, úgyhogy a felelősség önt fogja 
terhelni polgármester úr. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatosan. Köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm szépen képviselő úr az észrevételeket. Akkor 
sorba haladva az első kérdés az volt, hogy a Startmunkaprogramon belül mennyibe kerül az 
adófizetőknek a térkövezés. Azt minden bizonnyal képviselő úr is tudja, hogy a 
Startmunkaprogramban résztvevő 105 fő devecseri közfoglalkoztatottnak a bérét a Magyar 
Állam fizeti. Ezeknek az embereknek a munkavégzésénél, az ő felvételüknél alapvető cél az 
volt, hogy a  többségüknek lehetőséget biztosítsunk a munka világába való bekerülésbe. 
Illetőleg olyan embereknek adjunk lehetőséget, akik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűnek 
számítanak. Tehát nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudnának máshol munkát találni. Azt 
gondolom, hogy a Startmunkaprogramnak országosan is ez az előnye és el kell ismerni, hogy 
a döntéshozók, amikor a Startmunkaprogramot néhány évvel ezelőtt bevezették, nagyon jól 
tették, mert a segélyek helyett munkát ajánlottak fel ezeknek az embereknek és teszi ezt 
jelenleg is a devecseri Önkormányzat. Tehát mi abban hiszünk, hogy munkát adunk. Na, most 
nyilván lehet kifogásolni a munkavégzés mennyiségét, módját. De még egyszer hadd 
hangsúlyozzam, hogy olyan embereknek adunk lehetőséget, akik közül sokan éveken 
keresztül egyáltalán nem dolgoztak, illetve más lehetősége egyébként nem lenne. Én azt 
gondolom ez egy nagy eredmény, hogyha ezekkel az emberekkel valamiféle értéket tudunk 
termeltetni. Én ennek tükrében  nézem a Startmunkaprogramot. És azt is elmondtuk, 
elmondtam, hogy a Startmunkaprogramnak a bevételét sikerült 2,5 millió fölé tornázni a 
2014-es mintegy 800.000,- Ft-ról. Tehát én azt gondolom, hogy sikerült fejlődni az elmúlt 
évben is. Én nem azt mondom, hogy mindennel elégedettek lehetünk. Azt sem mondom, hogy 
a 105 dolgozó közül mindenki teljes erőbedobással dolgozik. De én azt gondolom, hogy a 
számok azt mutatják, hogy igen jelentős lépéseket tettünk a hatékonyság, illetve az 
eredményesség irányába. Azt, hogy pontosan mennyibe kerül a térköveknek a legyártása, 
mennyibe kerül a térkő lerakása, ezt nyilván meg tudjuk mondani pontosan. Ehhez kérem 
majd  természetesen a hivatalnak a pénzügyi vezetőjének, a pénzügyi munkatársainak a 
segítségét. Egyébként  a Startmunkaprogramon belül is rendelkezünk egy részletes 
adminisztrációval. Tehát ezeket a számokat pontosan meg tudjuk nézni. De egy biztos, 
mindenképpen kevesebbe kerül úgy leburkolni járdákat, hogy nem vállalkozót bízunk meg 
ezzel a tevékenységgel, hanem lényegében a saját munkaerőnket használjuk fel ehhez. Illetve 
nem úgy vesszük meg a szabad piacon a burkoló elemeket, hanem szintén ezeket saját 
magunk gyártjuk le. És hát  így senki nem vitatja azt, senki nem mondta azt, hogy ezt a 
tevékenységet a jelenlegi Képviselő-testület, vagy a jelenlegi Önkormányzat indította el. Soha 
nem is állította senki, sőt mindig mondtuk, hogy ez egy nagyon  jó kezdeményezés és ezt 
folytatni kell, és minél eredményesebbé kell tenni. Ha már a burkoló anyagokról van szó, a 
minősítés akkor megtörtént, amikor ez a program elindult 2013-ban, hiszen nyilvánvalóan az 
akkori városvezetés sem kezdte volna el ezt a tevékenységet, ha nem lett volna a birtokában 
ezeknek a szükséges dokumentumoknak. Tehát nyilvánvalóan ezek rendelkezésre állnak. 
Most képviselő úr úgy fogalmazott, hogy a valóságnak megfelelően kellene tálalni dolgokat. 
Ezzel maximálisan egyetértek, ezért szeretném tájékoztatni képviselő urat a savanyító 
üzemmel kapcsolatban, mert véleményem szerint nem rendelkezik megfelelő, illetve teljes 
körű információval. Amikor még alpolgármesterként együtt dolgoztunk, akkor számos 
alkalommal jártunk ebben az ingatlanegyüttesben és nyilvánvalóan abban az ingatlanrészben 
is, ahol most kialakításra került a savanyító üzem. Így képviselő úr biztosan  emlékszik rá, 
hogy milyen állapotok voltak korábban. Tehát, hogy nem volt burkolat, régi csővezetékek 
voltak, tehát a vízvezetékhálózat, bojler  állapotát nyilván ismeri. Emlékszik a vakolatára, 
hogy milyen állapotban voltak ezek a helyiségek. Itt szeretném jelezni, hogy valóban vannak 



olyan eszközök, amiket már korábban szerzett be az Önkormányzat a Start-munkaprogram 
keretén belül. De sajnos ezeknek az eszközöknek egy jelentős részét nem tudjuk jelenleg 
hasznosítani. Ugyanis van egy vállalkozó, akivel az Önkormányzat szakmai kapcsolatban áll. 
Ez a vállalkozó nagy tételben foglalkozik gyümölcslégyártással és ez a vállalkozó felajánlotta, 
hogy azt a korábban beszerzett gépet, ami a gyümölcsnek a lepréselésére lenne való, azt 
segítene értékesíteni. Ugyanis az inkább egy nagyobb háztartás számára megfelelő, sem mint 
egy önkormányzati gyártáshoz. Tehát van valóban olyan eszköz, de ez olyan eszköz, amit 
nem tudunk hasznosítani. Volt egy rozsdamentes asztal, amihez vásárolni kellett még, hogy 
ezeket a savanyúságokat legyen hol legyártani. Illetve természetesen a mosogatót is 
kicseréltük, a bojlert is, a vízvezetéket is és burkolatot kapott minden helyiség. A Kaufmann 
Gábor úrnak a szakmai segítségét igénybe véve a felújítást a kezdetektől úgy végeztük, hogy 
az minden jogszabályi előírásnak megfeleljen. Ugye erről beszéltem én is azon a 
sajtótájékoztatón, amire utalt képviselő úr. Ez azt jelenti, hogy pl. a helyiségeket is úgy kellett 
leválasztani, hogy a kiszolgáló helyiségek, a mosdó, öltöző, azok semmilyen esetre se 
nyíljanak egyből a gyártó részlegből. Itt ugye kőműves munkára is szükség volt. Én azt 
gondolom, aki látta korábban az épület külső-belső állapotát és látja most ennek az épületnek 
a külső-belső állapotát, az látja a különbséget is. És azt szeretném elmondani, mert eddig még 
az anyagiakról nem beszéltünk ennek a kis üzemnek a kialakítása során, hogy alig több mint 
egy millió forintból sikerült megoldani ennek a mintegy 85 m2-es  ingatlanrésznek a 
felújítását. Azért ilyen kevés összegből, mert képviselő úr nem rendelkezik megfelelő 
információval, azzal kapcsolatban, hogy ki, vagy kik végezték ezt a felújítást. Ugyanis nem 
vállalkozóval végeztettük, hanem maguk a Start-munkaprogramban résztvevők végezték el a 
munkának a dandárját. Illetve lehet, hogy nem fog jól esni képviselő úrnak, de meg kell 
köszönnöm Bognár Balázs korábbi városgondnokunknak a munkáját is. Ő ugyanis az estéit 
szánta arra rá, hogy társadalmi munkában készítette el a raktárhelyiségeknek  a műgyanta 
burkolatát. Ezeknek a munkadíja nulla forint volt az önkormányzat szempontjából. És 
szeretném megköszönni azoknak a devecseri vállalkozóknak, akik pedig térítésmentesen 
segítették, hogy ez az üzem létrejöjjön. Pl. Ughy Sándornak, aki ingyen és bérmentve 
készítette el a nagy üvegfelületeket. Egyébként a Vita Kft-nek pedig azt szeretném 
megköszönni, hogy ők pedig a szomszédos ingatlanrészben kialakított bicikliműhelynél 
ingyen és bérmentve ajánlottak fel a városnak egy teljesen új konyhabútort. Molnár András 
Kadocsa Start-munkaprogram-vezetőnk felsorolta az összes vállalkozót, akik segítették, hogy 
mind a decemberben átadott kerékpárjavító-műhely, mind pedig a szomszédban, januárban 
átadott savanyítóüzem megvalósuljon. Természetesen a helyi sajtóban is meg fogjuk köszönni 
nekik, illetve már egyébként meg is tettük. Képviselő úr felvetette, hogy a közterület-
felügyelő és a mezőőr is felel azért, hogy az illegális hulladéklerakás felszámolásra kerüljön. 
Ez valóban így van. A szolgálati jelentésében, mind a közterület-felügyelet, mind pedig a 
mezőőrség rendszeresen tájékoztatja az önkormányzatot, illetve hivatalunkat, illetve engem és 
jegyző urat arról, hogyha valahol ilyen tevékenységet tapasztal. És a Start-munkaprogramon 
belül is rendelkezünk egy illegális hulladékkezelő munkacsoporttal, akiknek a bevonásával 
egyébként folyamatosan intézkedünk. Természetesen ahol bűncselekményre gyanú felmerül, 
akkor azonnal jelezzük az egyes hatóságoknak, illetve magunk is megpróbálunk hatékonyan 
eljárni. Az építési törmelékkel kapcsolatban, amit már az előző testületi ülésen képviselő úr 
már felvetett, és akkor nem voltak pontos információi. Akkor ugye helyre  igazítottam. 
Valóban az egyik Start-munkaprogram-csoportvezetőnk kért engedélyt a Városüzemeltetési 
Kft-től, hogy egy kisebb mennyiségű építési törmeléket elhelyezhessen a Városüzemeltetési 
Kft-nél. Ezt már előző ülésen jeleztem, hogy a benzinköltséget természetesen megtérítette. 
Nem tudom, ezzel kapcsolatban még milyen nyitott kérdés maradt? Ha jól látom ez a három 
felvetése volt a képviselő úrnak.



Kozma     György     képviselő:   Még válaszolnék.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Tessék.

Kozma     György     képviselő:   Kezdjük visszafele. Isten igazából semmilyen körülmény nem 
járulhat ahhoz hozzá polgármester úr, hogy Devecser város közterületén hulladékot 
helyezzünk el, semmilyen célból sem. Az utolsó előtti mondata nagyon jól kapcsolódott ehhez 
a gondolathoz, hogy ki kell vizsgálni és gyakorlatilag szankcionálni kell mind azt a 
tevékenységet, amit ön segített elő egyébként. Akár önnél, akár másnál. A savanyító üzemhez 
kapcsolódóan az arányosságra akartam felhívni a figyelmet az aránytalansággal szemben. 
Aztán a Startmunkaprogram másik oldala, pedig amit felvetettem, hogy annak idején, amikor 
együtt gondolkoztunk, akkor felvetettük mindig a számszerűségét a Startmunkaprogramnak. 
Az a következetesség egyébként, ami ehhez kapcsolódott az akkor éppen úgy a 
számmisztikához kapcsolódott, mint a kezdetekben. Az, hogy mikor végezték el és nem 
utoljára azoknak az elemeknek a minősítését, az pedig magáért beszél. Ugyanis, ha 2013-ban 
végezték el, akkor a 2015-ös évben nem végezték el ezek szerint. Köszönöm szépen.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm. Óvári Márton képviselő úr.

Óvári     Márton     képviselő:   Igazából, mint ismeretes lokálpatriótaként felháborított engemet 
decemberben és több képviselő társamat is a beszerzések, az önkormányzat beszerzései. Ugye 
abban maradtunk, hogy meg fogjuk vizsgálni ezeket a számlákat, de ezekre még mind ez 
ideig nem került sor. Szeretnék javaslatot tenni, hogy péntek délután kettő órakor 
polgármester úrral, Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökével, ha 
megfelel, akkor szeretném kérni, hogy az októberi, illetve a novemberi beszerzési számlákat 
össze szeretnénk hasonlítani a jelenlegi beszerzési számlákkal. Mert én azzal egyáltalán nem 
tudok egyetérteni, hogy eddig devecseri helyi vállalkozóktól oldottuk meg a beszerzést, most 
pedig igazából még csak nem is megyei céggel vagyunk kapcsolatban. Én ezt szeretném 
kérni. Köszönöm. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Már korábban is jeleztem, hogy nagyon szívesen egyeztetek. 
A pénteki délután 2 órával az a probléma, hogy a Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klubnak 
lesz éves rendes közgyűlése, ami pont kettő órakor kezdődik a művelődési házban és már 
korábban elígérkeztem. Viszont szeretnék ezen az egyeztetésen, ha mód van rá jelen lenni. 

Óvári     Márton     képviselő:   Igen.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ha egy másik időpontot tudunk találni akkor nagyon 
szívesen. De ez a péntek délután 2 óra sajnos most nem felel meg. Egyébként a tegnapi 
bizottsági ülésen részt vett bizottsági tagunk, aki sérelmezte a beszerzéseket, hogy most miért 
máshonnan szerezzük be nagyobb tételben a háztartási cikkeket a bizottsági ülésen ezzel 
kapcsolatban nem érkezett felvetés, pedig itt voltunk ebben a teremben mindannyian. Ha 
tegnap felveti ezt akár a képviselő úr, akár a bizottsági tagtársunk, akkor tegnap is lett volna 
mód és lehetőség erre a kérdésre választ adni, hiszen a pénzügyi vezetőnk jelen volt tegnap is.

Óvári     Márton     képviselő:   Én elmentem a bizottsági ülésről a polgármester úr is nagyon jól 
tudja. Illetve nem a bizottsági tagtársunknak a felvetését tolmácsolom ebben, hanem volt más 
érintett is ebben a dologban. Köszönöm.



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Én azt gondolom teljesen jogos a felvetés. Meg kell 
vizsgálni, hogyha minimális a különbség, akkor nyilván a helyi vállalkozót kell minden 
szempontból preferálni. Ha viszont több, akár 10-20 %-os eltérés is mutatkozik az árak 
tekintetében, akkor azt gondolom, Devecsernek, Devecser közösségének, a többség érdeke az, 
hogy olcsóbban szerezzük be a háztartási és egyéb cikkeket. Tehát vizsgáljuk meg és döntsük 
el közösen. Én magam kértem még ősszel, hogy a beszerzéseinket vizsgáljuk meg, és kérjünk 
máshonnan is árajánlatot. Én azt gondolom, hogy a mai világban ez természetes, főleg egy 
Önkormányzat esetében, hogy a beszerzéseit megpróbálja költséghatékonyan intézni. Ugye ez 
történt. Utána én részletekben már nem foglalkoztam azzal, hogy a beszerzések kinél 
intéződnek. Nyilván bízom abban, bízom a hivatal dolgozóiban, hogy legjobb tudásuk szerint 
a város érdekében járnak el. Megpróbálnak a város érdekében minél költségtakarékosabban 
gazdálkodni, mindössze erről volt szó. Tehát ez nem valaki, vagy valakik ellen irányult. Egész 
egyszerűen arról van szó, hogy elhatároztuk, hogy 2015-ben a város pénzügyi helyzetét 
stabilizáljuk. Ami azt jelenti, szerettük volna ledolgozni az előző évben örökölt hiányt. Én azt 
gondolom, hogy meg kell védenem a hivatal dolgozóit, mert oroszlánrészük volt abban, hogy 
a város pénzügyi helyzete stabilizálódott és plusszal tudott zárni az Önkormányzat. De 
nyilván ebben az is benne volt, hogy a beszerzéseket olcsóbban tudtuk elvégezni. De az 
egyeztetése, ettől függetlenül, én is szeretnék elmenni és nagyon fontosnak tartom, hogy ezt 
tisztázzuk és egy olyan helyzet alakuljon ki, ami mindenkinek megfelel. Más időpontot akkor.

Óvári     Márton     képviselő:   Rendben. Azt még hozzá szeretném fűzni, hogy maguktól a 
felhasználóktól is érkezett jelzés, hogy a minőségével nincsenek megelégedve úgy mind, 
ahogy az előzőekben megvoltak.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó, de mondom, ez nincs kőbe vésve, tehát még az 
gondolom, az iskolát is bevonhatjuk, meg az óvodát is bevonhatjuk, mert háztartási 
tisztítószerek esetében, ha az új forrás nem vált be, akkor lehet találni más megoldást. 
Manapság nem okoz nagy gondot, hogy ilyen cikkeket beszerezzünk. Elég nagy a választék és 
rengeteg cég, vállalkozás van.

Óvári     Márton     képviselő:   És itt szeretnék még egy dolgot hozzáfűzni, hogy nem szeretnék 
még egyszer abba a hibába esni, mint ahogy a szociális étkeztetésnél az önkormányzat 
átvállalta és ezt azzal indokoltuk, hogy 2 új munkahelyet teremtünk a városban. Ehelyett 
sajnos az egyik vállalkozó emiatt bezárta a boltot és 4 alkalmazottját bocsátotta el. Azért ilyen 
megközelítéseket is meg kell vizsgálnunk legközelebb. 
      
Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen. Viszont ezzel kapcsolatban meg azt szeretném jelezni, 
hogy nagyon kevés olyan Önkormányzat van, vagy van egyáltalán Magyarországon, amely 
azt vállalja fel, hogy azért rendel egy boltból, vagy egy vállalkozótól, hogy az adott bolt, vagy 
vállalkozás ne csukjon be. Azért azt tudomásul kell venni Magyarországon szabad 
piacgazdaság van és ezért a vállalkozásoknak arra kell törekedni, hogy a szabad piacon is 
megéljenek. Akkor azért nagy baj van, hogy egy vállalkozás azért megy csődbe, hogy az 
Önkormányzat hirtelen nem tőlük rendel. Azt gondolom, olyan árakat kell biztosítani, olyan 
választékot kell biztosítani, olyan színvonalat kell biztosítani, hogy a lakosság vegye igénybe 
a vállalkozásnak az árukínálatát és az Önkormányzat segítsége nélkül is talpon tudjon 
maradni. Ez nem jelenti azt természetesen, - még egyszer elmondom - amennyiben minimális 
a különbség, akár még ha drágább is a helyi vállalkozás, akkor is azt mondom, hogy helyben 
kell megvásárolni. De, hogyha nagy az árkülönbség, akkor a város érdeke az, hogy olcsóbban 
szerezzük be ezeket a termékeket. Képviselő asszony jelentkezett először, utána képviselő úr. 



Bognár     Ferencné     képviselő:   Igen, én a megfigyeléseimet szeretném közzétenni. Ugyanis itt 
többször elhangzott olyan támadás, ami személyeskedésnek minősíthető. Ettől függetlenül 
szeretném elmondani, hogy jól végzi a polgármester úr azt, amit csinál. Hiszen az elmúlt 
években nem volt erre még példa 2 millió plusszal zárta az Önkormányzatot. Természetesen 
ehhez az Önkormányzat dolgozóinak is nagy köze van, de az elmúlt 20 évben nem volt rá 
példa, hiszen itt mínusz 160 -170 millió forintokról volt szó, hiszen ezt még jegyzőkönyvek is 
tanúsítják ezeket. Úgyhogy én ehhez csak gratulálni tudok. És ugyanakkor ahhoz is gratulálni 
tudok, hogy a Startmunkaprogramot így próbálják megoldani. Nekem  nem  az  jön  le 
semmiféleképpen  sem, hogy a járdák esetleg milyen minőségűek, hogy csúszik-e, nem 
csúszik-e, minden járda csúszik, az úttest is csúszik, hiszen azért vannak balesetek. Meg azért 
sem mindegy, hogy Pünkösd másnapján a tanyagondnok, az akkori alpolgármester urat 
kihúzta a kátyúból a saját területén, tehát itt sem volt benzin költség. Bocsánat, de ez  már 
nagyon szúrta a bögyömet. Azon kívül mindenféleképpen hozzátenném azt is, hogy nem 
hangzott el, de megnyugodhatnak a tanyagondnoki állás megszűnt és nem sokára meg lesz 
pályáztatva, de gondolom a polgármester úr, ezt nem sokára úgyis el fogja mondani. Ennyit 
szerettem volna hozzáfűzni.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm képviselő asszony. Tessék képviselő úr.

Kozma     György     képviselő:   Nem állt szándékomban a képviselő asszonnyal vitatkozni. De 
azért egy-két megjegyzést hozzáfűznék. Hogyan lett nekünk 2 millió forint pluszunk. 
Szeretném látni, de kérdéseim  vannak. Mert hogyha az unokanővére egy kicsit másképpen 
állna hozzá a dolgokhoz, akkor lehet, hogy nem így nézne ki az egész, ahogyan bekonferálták. 
Feléltük az értékesítéseinket, az értékesítésekből származó árbevételeinket. Szerintem elment 
a fenntartásunkra. Ugyan úgy a pályázatokból visszajött a pénzeket szerintem mind 
elköltöttük. Nem adtunk át pénzeket, amit át kellett volna adni, Isten igazából nem fizettük ki 
a Kórházat sem. Én nem tudom, hogy a számviteli törvényt milyen formában olvasgatják 
egyesek. Oda le van írva fehéren-feketén, hogy a valóságnak megfelelően. A pénzügyi 
vezetőasszonynak mondanám elsősorban, hogy tanulmányozza szorosabban. Én elhiszem, 
hogy hamarosan nyugdíjba fog menni, de attól függetlenül mi itt maradunk. Ennyit szeretnék. 
A másik pedig a beszerzésekhez. Polgármester úr nagy elánnal  előadja, hogy mindenki 
egyetért azzal, hogy onnan kell vásárolni, ahol olcsóbb. De egyetlen egy konkrét számot nem 
tudott elmondani a képviselő úrnak arra vonatkozólag, hogy ugyan már milyen módon 
jelentkezett ez nekünk a beszerzéseinkben. Nem. Csak annyit mondott, hogy így van, biztosan 
feltételezte, akkor biztosra mondja, ezzel vezeti meg saját magát is, hogy ez nekünk olcsóbb 
volt. Köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Képviselő úr két dolgot szeretnék kérni a mai ülésre 
vonatkozólag, hogy ne vádaskodjunk. A másik meg, hogy ne személyeskedjünk.

Kozma     György     képviselő:   Egyetértek.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Tehát megszólította a pénzügyi vezetőnket, ugye 
unokanővéremnek szólította Szabó Kinga pénzügyi vezetőnket. Szeretném kérni. A képviselő 
úrnak bár nyilván válaszolhatnék én is olyan stílusban, mint amilyen stílusban ő megnyilvánul 
ezen az ülésen, de nem teszem. Szabó Kinga pénzügyi vezetőnkkel akkor ismerkedtünk meg, 
amikor az Önkormányzathoz került. Mielőtt még itt a rokoni kötödést firtatnánk, azt nagyon 
fontos rögzíteni, mi korábban nem ismertük egymást személyesen. Tehát ezt nagyon 
fontosnak tartottam rögzíteni. Nagyon kiváló szakembernek tartom. Jegyző úr hívta fel rá  a 



hivatalnak a figyelmét, hogy Herenden lenne egy kiváló szakember, akire nagy szükség lenne 
az Önkormányzatnál, pont amiatt, mert egy olyan áldatlan helyzet volt az Önkormányzat 
pénzügyi területén, amit sürgősen orvosolni kellett és nem volt szakemberünk. Úgy, hogy én a 
magam részéről nagyon örülök, hogy Szabó Kingának hívják a pénzügyi vezetőnket és én 
nagyon bízom benne - ellentétben a képviselő úrral -, hogy a közeljövőben nem fog nyugdíjba 
menni. Úgyhogy én szeretném megköszönni az előző évi munkáját és én nagyon remélem, 
hogy még nagyon sokáig itt fog tevékenykedni Devecserben. Mi is itt szeretnénk maradni. A 
pénzügyi helyzetünkkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy  azt gondolom, hogy 
mindenki ismeri a számokat Devecser Város Önkormányzati Hivatalában és sajnálom, hogy 
képviselő úr viszont nem, mert akkor tudná, hogy decemberben tehermentesítettük a 
Kórházat. Tehát az OTP-nek az a kialkudott összeg. amit annak fejében kellett fizetni, hogy a 
volt Kórház ingatlanegyütteséről lekerüljön végre a jelzálog ezért decemberben kifizettük. A 
pluszunk  annak tükrében van, azt is mondhatjuk, hogy úgy zárhattuk plusszal a 
költségvetésünket, hogy ebben benne van már a Kórháznak a tehermentesítése is. És 
természetesen lekerült róla a korábbi NAV-os teher is, itt pedig az OTP Faktoring 
munkatársának szeretném megköszönni a közreműködést. És egyébként szerintem ezt már 
jeleztem korábban, hogy tehermentesítettük a Kórházat. Én azt gondolom, nem tudom, jegyző 
úr, ezt még ki kell-e egészíteni?

Bendes     István     jegyző:   Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ilyen ne hangozzon el, 
hogy nem tehermentes, mikor már egyszer tehermentes. Közöltük ezt mindenkivel. 
Elmondtuk, hogy kifizettük, az OTP le is vette emiatt  a jelzálogterhet  az OTP ingatlanról. 
Levette a NAV is. Jelen pillanatban az Önkormányzat rendelkezésére úgy áll a volt Kórház 
épülete, hogy ez jelen pillanatban tehermentes. Még egyszer ebben a stílusban nem nagyon 
szeretjük, hogy velünk beszélgetnek, mint ahogy polgármester úr visszautasította. Óvári 
képviselő úr részére is vissza kell utasítani. Nem tűrőm el, nem szeretném még egyszer 
meghallani, hogy feltételezi, hogy mi úgy szerzünk be, hogy drágább és rosszabb minőségű. 
Természetesen állunk rendelkezésre, szívesen megmutatjuk ezeket a dolgokat, de felháborító, 
hogy ebben a stílusban felmeri vetni. Kérdezhet, bejöhet, megmutatjuk, de azt, hogy felmeri 
vetni, hogy mi nem úgy tettük az felháborító. Előbb nézze meg. Ha akkor nem stimmel, akkor 
az elhangozhat. 

Óvári     Márton     képviselő:   Én azt kívánom a jegyző úrtól, hogy másokkal szemben is 
ugyanilyen hangnemben próbáljon akkor véleményt nyilvánítani. Én egy lakossági 
megkeresést, vállalkozók részéről, illetve felhasználók részéről, mint képviselő úgy 
gondolom, felvethetek egy ilyen kérdést. Úgy gondolom, hogy a stílusommal semmilyen 
probléma nem volt, de majd lesz. Köszönöm.

Kozma     György     képviselő:   Még szeretnék egy szót szólni jegyző úrhoz. Jegyző úr. Elnézést 
kérek, azért ami egyébként a Kórházzal kapcsolatos, nem volt tudomásom róla. Isten igazából 
adja az isten, hogy ez legyen az egyetlen tévedésem a költségvetést illetőleg. A másik viszont 
meg kell, hogy védjem a képviselőtársamat. Ugyanis többször felvetette ő is, előző 
alkalommal én is, hogy még számmisztikailag még nem történt semmiféle adatközlés holott 
azért volt rá idő, hiszen mikor volt az utolsó testületi ülés? Isten igazából azt lehet mondani, 
hogy jogos a felháborodása, ha egyáltalán felháborodásnak lehet egyáltalán nevezni. Nem 
felháborodás, hanem kérdés volt, amire kategorikusan nem jön válasz. Köszönöm szépen.

Bognár     Ferencné     képviselő:   Én megint egy megjegyzést szeretnék hozzáfűzni. 
Képviselőtársamtól többször hallom itt a számmisztikát. Nem tudom, hogy tisztában van 
azzal, hogy a számmisztika egyáltalán mit jelent? Mert a számtani feladatok sorában ilyen 



nem létezik. A számmisztika egy érdekes csűrés-csavarás, ami többször elhangzik az ön 
szájából. Köszönöm.  

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm. És akkor végezetül hadd adjam, át a lehetőséget 
Mayer Gábor képviselő úrnak, aztán ezt a vitát lezártnak tartom.

Mayer     Gábor     képviselő:   Köszönöm a szót polgármester úr. Polgármester úr, én nem 
gondoltam volna, hogy ezen a képviselő-testületi ülésen is a költségvetéssel fogunk 
foglalkozni.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én sem gondoltam.

Mayer     Gábor     képviselő:   Mert, ha így van, akkor én is elővettem volna a két testületi üléssel 
ezelőtti feljegyzéseket. Itt mindenkinek megköszöntük a munkáját, hozzá kell tenni mindenki 
dolgozott. Egy dolgot felejtettünk el, az előző Képviselő-testületnek megköszönni a munkáját. 
Ugyanis. Értékesítettünk itt különböző területeket az Ipari parkban, amit az előző Képviselő-
testület létesített. Ezen kívül a Devecser város tavalyi költségvetését úgymond a kátyúból a 
végén az húzta ki, hogy a különböző nagy értékű pályázatoknak a visszafolyt összegeit 
megkapta az Önkormányzat. És ez benne volt a 2 hónappal ezelőtti kimutatásban. Úgyhogy az 
előző Képviselő-testület jócskán hozzájárult ahhoz, hogy a 2015-ös költségvetés rendben 
legyen. Én úgy gondolom, hogy ő nekik is jár a köszönet.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Meg is tettem volna. Csak ugye felborult a napirend. 
Készültem rá egyébként. Sorvezetőt is hoztam. Én ezt a vitát lezárom. Engedjék meg, egy 
órája tart a képviselő-testületi ülésünk és még mindig ott tartunk, hogy vegyes ügyek keretén 
belül azokat a témákat tárgyaljuk, amiket a képviselőtársak hoztak most ide az ülésre. A 
vegyes ügyek keretén belül még el sem kezdtük azoknak a témáknak a tárgyalását, amit 
előkészített a hivatal. Ha megengedik a munkavégzést kezdjük akkor el. Mert eddig igazából 
csak vitatkoztunk. Jó lenne már rátérni a tárgyra is, hogy tudjon haladni az Önkormányzat. És 
akkor én napirend előtt nagyon röviden, mert én azt gondolom, az időkeretünket, már amit 
különböző tájékoztatásra, vitára szánunk, azt már nagyjából ki is merítettük. Szeretnék 
néhány szót szólni  arról, hogy ebben az évben ez az első képviselő-testületi ülésünk. Tehát 
valamiféle összegzést kellene legalább vázlatosan adnunk az előző évről. Képviselő úr 
megemlítette, én is  első helyen említem meg a munkahelyteremtés és megőrzés témáját. 
Nyilvánvaló az a szabad vállalkozói zóna, amelyet az előző Képviselő-testület hozott létre, és 
amely lehetővé tette, hogy a város új cégeket tudjon fogadni, az mindenképp fontos ahhoz, 
hogy a munkahelyteremtés beinduljon. Azt gondolom, akkor működik jól egy önkormányzat, 
egy település, hogyha nem pártpolitikai alapon gondolkodunk, illetve akkor működik jól, 
hogyha ciklusokon átívelő folyamatok és fejlesztések vannak. Nem rövidtávon gondolkodunk, 
hanem hosszútávon. És én azt gondolom, hogyha - ahogy a Start-munkaprogram keretében - 
egy jó kezdeményezés van, akkor arra kell törekedni, hogy az a jó kezdeményezés az minél 
inkább kibontakozzon, és megpróbáljuk eredményesebbé, hatékonyabbá tenni. Ugye ezt 
tűztük ki célul 2014-ben. A munkahelyteremtés esetében pedig természetesen éltünk azzal a 
lehetőséggel a 2015-ös évben, hogy Devecser város rendelkezik egy szabad vállalkozói 
zónával és a cél az volt, hogy a már korábban létrehozott szabad vállalkozói zónát megtöltsük 
befektetőkkel. Hál Istennek sikerült. Tehát nagyjából értékesítettük is a szabad vállalkozói 
zónában található területeket. Ugye először a Villkasz Kft. vásárolt egy területet 2014. 
novemberben, aztán a  Hörmann cégcsoport a Hajtó-Mű Kft., azt követően a KDO Product 
Zrt.,  és most pedig várjuk annak az olasz befektetőnek a telekértékesítésre a befizetését, aki 
pedig decemberben érkezett. Nyilván a 2015-ös év a pénzügyi helyzet stabilizálásáról, illetve 



a munkahelyteremtés előkészítéséről szólt. Én abban bízom, hogy a 2016-os év pedig ezeknek 
a beruházásoknak a beindulásáról fog szólni, ahol egy alapkőletételnél  a Képviselő-testület 
minden tagja együtt örülhet, függetlenül attól, hogy mely pártnak a színeiben ül itt ebben a 
Képviselő-testületben. És nyilván azt sem vitatom, hogy az előző Képviselő-testület 
hozzájárult ehhez az eredményhez, hogyha ezek a beruházások megvalósulhatnak. És 
természetesen azt sem vitatom, hogy a jelenlegi Képviselő-testületben is vannak olyanok, akik 
nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeket az eredményeket el tudjuk érni. Egyébként tegnap 
a bizottsági ülésen szóba került, hogy az Önkormányzat túl sok dolgozót vett fel a tavalyi 
évben. Én azért ezt is annak a tükrében nézem, hogy ez is egyfajta munkahelyteremtés, hogy 
mezőőröket foglalkoztatunk, hogy közterület-felügyelőt foglalkoztatunk, hogy iskolaőrt 
foglalkoztatunk, az Önkormányzatnak saját asztalosa lett, egy fővel bővült a védőnői szolgálat 
és sorolhatnám. Igaz, hogy ezek kis lépések, de egy kis településen a kis lépések is nagyon 
jelentősek. Az utak, járdák állapotáról szeretnék szólni. Ugye volt egy korábbi ígéretünk, 
augusztus végéig elkészül az országos közúthálózat részét képező belterületi szakaszoknak a 
karbantartása, ami ugye elmaradt. Az önkormányzati utakat megpróbáltuk még év végén saját 
forrásból, erre a célra elkülönített összegből rendbe tenni. Hát ezt az összeget kimerítettük, sőt 
az Önkormányzat döntött, hogy még pótlólagosan az előre tervezett összeghez hozzátett. 
Ennyit sikerült. Tehát azért számos utcában sikerült a kátyúkat kijavítani, illetve a Miskei 
utcában a  régóta kijavítandó járdát, lépcsőt tudtuk rendbe tenni. Most az a lehetőség áll 
előttünk, hogy megyei pályázaton egy TOP-os pályázat van, amelyet az útfelújításra tudunk 
fordítani. Ezt a pályázatot nem az Önkormányzatnak kell benyújtani, hanem a Közútnak, de 
egyeztettünk az elmúlt hetekben ezzel kapcsolatban és hát úgy néz ki, hogy Devecsernek erre 
minden esélye megvan. A Közútkezelő részéről, illetve a döntéshozók részéről is azt a választ 
kaptuk, hogy minden bizonnyal végre elkészülhetnek ezek a belterületi útszakaszok. Tehát 
nagyon fontos utakról van szó. Nyilván mindenki tudja, hogy a Kolontárra, a Sümegre, illetve 
Pápa irányába vezető útszakaszoknak a felújítása bent van. A közbiztonság. A tavalyi évben az 
évértékeléssel kapcsolatban is elmondtam, hogy a rendőrségnek is szeretném megköszönni a 
munkáját, hiszen több mint 20 %-kal csökkent  Devecser közigazgatási területén az elmúlt 
évben, az előző évhez képest a bűncselekményeknek a száma. Én azt gondolom, a 
közbiztonsághoz szorosan hozzákapcsolódik a köztisztaság. Miközben súlyos higiéniai 
problémák voltak korábban közintézményeinkben, ezek lényegében megszűntek. Itt a 
Védőnői Szolgálatnak a munkáját kell megköszönnünk. És az is számadat, hogy 2014. 
novemberben még több mint 50 ingatlan esetében nem tapasztaltunk szemétszállítási 
szerződést, és most már 10 alá csökkent azoknak az ingatlanoknak a száma, ahol nem 
rendelkeznek szemétszállítási szerződéssel. Én nagyon sokat várok egyébként a január 1-től a 
más formában működő devecseri gyermekjóléti és családsegítő központtól, illetve szolgálattól 
is, ahol egy új vezető van, és én azt gondolom, hogy nagyon karakánul áll hozzá különösen a 
gyámügyi dolgokhoz. Sajnos januárban már volt olyan esetünk, hogy gyermeket kellett 
elhelyezni, mert az adott család sajnos nem tud ezekről a gyermekekről megfelelően 
gondoskodni.  Én azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy rend és tisztaság legyen 
a városban. Kulturális intézmények esetében tavaly is egy elég jelentős költségvetési 
támogatást adott a város. Idén a csökkent feladatokhoz mérten lényegében szeretnénk 
csökkenteni a költségvetési támogatást a könyvtár és kulturális intézményeknél. Ezt 
szeretnénk úgy tenni, hogy ne érintse nyilván  a dolgozói létszámot és a béreket. Illetve ne 
érintse azt a szolgáltatást, amit eddig is kiválóan megadtak. És természetesen a rendezvények 
száma, minősége ne csökkenjen. Itt szeretném megemlíteni, hogy megpróbálkoznánk színházi 
előadásokkal. Egy színi társulattal, a Magyarkanizsai Udvari  Kamaraszínházzal tárgyaltam 
éppen. Két színdarabot is szeretnénk Devecserbe elhozni. Mégpedig úgy, hogy szeretném 
cégekkel ennek a két előadásnak a költségeit nagyjából fedezni, már két nagyobb 
felajánlásunk van is ezzel kapcsolatban. Az ipari parkról volt szó. Az egészségügyi 



intézményekkel kapcsolatban ugye szóba került, hogy a Kórház tehermentesítve lett. 
Természetesen arra nincs lehetőség, hogy Devecserben rövid határidőn belül ismét legyen 
kórház, de arra van lehetőségünk, hogy a visszaszerzett kórházi ingatlant megtöltsük 
tartalommal. A célunk az, hogy a most kiírásra kerülő TOP-os pályázatokban az orvosi 
ügyelet, illetve a deveseri család- és gyermekjóléti központ, valamint az idősek nappali 
foglalkoztatása, illetve az idősgondozás, a házi segítségnyújtás kerüljön elhelyezésre az 
egykori kórház területén. Azt várjuk, hogy az egészségügyi ellátás színvonala növekedni fog. 
Erre tavaly készítettük elő a terepet és bízunk abban, hogy ezeknek az ingatlanrészeknek a 
felújítása megtörténhet. Azt gondolom, hogy az oktatási intézményeink tavaly minden 
támogatást, segítséget megkaptak, amit kértek. Igazgató úr is meg tudja erősíteni, amilyen 
kéréssel az Önkormányzathoz fordult az iskola, minden kérést teljesítettünk. Az elmúlt 
hetekben átvettük, hogy az idei évben mit kell tervezni a költségvetésbe. Én azt gondolom, 
hogy minden kérés teljesíthető. Ha megengedik, ezt most nem sorolom fel, azt úgyis a 
költségvetés tárgyalásakor meg fogom tenni. A szociális ellátó intézményekről esett szó. 
Közterületek karbantartásával elégedetlen vagyok. Ezt tegnap a bizottsági ülésen többen is 
jelezték, többen is jeleztük. Ezért is nem került napirendre a Városüzemeltetési Kft. üzleti 
terve, hiszen egyeztetni kell, hogy egyrészt egy nagyon részletes, nagyon pontos üzleti terv, 
illetve szerződés álljon rendelkezésre, ami mindenképpen elszámoltathatóvá teszi a 
Városüzemeltetési Kft.-t. A közétkeztetéssel kapcsolatban március 1-től a tervek szerint a 
devecseri óvodában történik az idősek szociális étkezésében a főzés. Intézményvezető 
asszony arról tájékoztatott a napokban, az óvoda intézményvezetője, hogy a pályázati 
kiírásnak megfelelően találtak egy szakácsot. Tehát egy fő szakáccsal bővülne ott a létszám, 
illetve én szeretném majd még 2 konyhai kisegítővel is a létszámot bővíteni, hogy a 
megnövekedett adagszámot el tudják ott készíteni. A közüzemi cégek működéséről volt szó, a 
Városüzemeltetési Kft-t említettem. Városi rendezvényeket átbeszéltük. A helyi termelők 
helyzetével kapcsolatban szeretném megemlíteni, amiről már volt szó, május 13-a, 14-e lenne 
az időpontja a Bakony-Somló Népművészeti Találkozónak. Ennek a rendezvénynek a keretén 
belül lenne a tervek szerint május 14-én a termelői piacunknak a megnyitása. Egyébként jó 
hír, hogy a megyei pályázatok között találunk kifejezetten termelői piacra lehívható pályázati 
forrást helyi gazdasági élénkítés. Ez a TOP-os pályázat, amelyen Devecser jó eséllyel tud 
támogatást kapni, hiszen ezt a pályázatot kifejezetten a Devecseri, a Sümegi és a Pápai 
térségnek írták ki. És a pályázati kiírásban benne van a termelői piacnak a felfuttatása. Én azt 
gondolom, ez nekünk abszolút fekszik most, illetve esély van arra is, hogy a Leaderben 
tudunk még forrást kapni erre a célra. És az Önkormányzat anyagi helyzete, arról ugye már 
volt szó a mai ülésen. Ennyit szerettem volna elmondani napirend előtt. És valóban meg kell 
köszönni a korábbi önkormányzati testületnek, a hivatali dolgozóknak a munkáját. Én azt 
gondolom, a tavalyi évben a jelenlegi önkormányzati dolgozók és hivatali dolgozók munkáját 
is meg kell köszönni. Illetve február 5-én szeretnénk megköszönni azoknak a cégeknek, 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, intézményvezetőknek, akik pedig erejükön felül, 
társadalmi munkában tettek eleget a felhívásainknak, és a jótékonysági akciónkhoz 
csatlakoztak és segítették a kárpátaljai testvértelepüléseinket, vagy éppen egy devecseri 
kisgyermeknek gyűjtöttünk együtt. Vagy részt vettek éppen önkormányzati ingatlanok 
társadalmi munkában történő felújításában. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan voltak és 
őket nagy tisztelet és köszönet illeti és február 5-én szeretettel várunk 18 órai kezdettel az 
iskola tornatermében megrendezésre kerülő önkéntesek bálján, ahol szeretnénk 
elismerésünket és a köszönetünket kifejezni. Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy a 
vegyes ügyeket előre hoztuk, számos olyan témát érintettünk, amit én is terveztem napirend 
előtt megemlíteni. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban ismételten  vitát megnyitni nem 
szeretnék. De természetesen, ha valaki ragaszkodik ehhez, akkor bizonyos mértékben van erre 
mód és lehetőség. Nem tudom, valaki szeretne vitát kezdeményezni?  



Vita kezdeményezése nem történt.

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 Képviselő-
testület Devecser Város Polgármesterének a lejárt határidejű önkormányzati döntések 
végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett 
intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a kiadmányozási joggal 
felruházott polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatását f o g a d j a  e l .
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:

1/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület Devecser Város Polgármesterének a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, az előző 
képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett 
intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a 
kiadmányozási joggal felruházott polgármester által hozott 
döntésekről szóló tájékoztatását e l f o g a d j a.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor haladunk. Akkor kezdjük az ülést az első napirendi 
ponttal. 

Óvári Márton képviselő: A vegyes ügyekkel folytatjuk most.

Dukán Gabriella aljegyző: A vegyes ügyek nem volt még. 

Bendes István jegyző: A vegyes ügyeken menjünk végig még.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Akkor  a  vegyes  ügyeken  menjünk  végig.  Akkor 
visszamegyünk a vegyes ügyekre.

b)  Forster  Gyula  Nemzeti  Örökségvédelmi  és  Vagyongazdálkodási 
Központ 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Egy  nagyon  rövid  tájékoztatás  lenne  a  Forster  Központ 
temetővel kapcsolatos határozatáról. Jegyző urat megkérem, hogy segítsen ismertetni. 



Bendes  István  jegyző: Mind  az  egyház,  mind  az  önkormányzat  fellebbezett  a  Forster 
örökségvédelmi központ első határozata ellen, ami arról szólt, hogy az egész egyházi temetőt 
védelembe vette. A kérés az volt az egyház, az önkormányzat és a lakosság részéről is, hogy 
azokra a helyekre legyen kérve, azokra a síremlékekre legyen, amelyek védettséget kellene, 
hogy élvezzenek és nem az egész temetőre terjedne ki, esetleg akadályoztatná, nehezítené az 
ottani  temetkezést.  A Forster  központ  újra visszakapta ezt  a  feladatot  és újra kellett  ezt  a 
területet  vizsgálnia.  És  a  mostani  határozatában  valóban  a  védelembe  vételre  alkalmas, 
védelmet  illető műemlékekkel kapcsolatban hozott  határozatot.  Erről szeretnénk mindenkit 
tájékoztatni.   

Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönöm  jegyző  úr.  Ezzel  kapcsolatban,  kérdés 
hozzászólás. Ha nincs, akkor mennék tovább.

c) Stratégiai Együttműködési Megállapodás 

Ferenczi  Gábor polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Ez az a cég, 
akivel korábban is, az elmúlt években is a pályázatok előkészítésében, majd a benyújtásában, 
azt követően  pedig a menedzselésében segítette az Önkormányzatot. Továbbiakban is 
szeretnénk, hogyha ezzel a céggel az együttműködés fennállna, illetve egy Stratégiai 
Együttműködési Megállapodást kötnénk pont azért, mert nagyon-nagyon sok pályázat lesz és 
hál Isten nagyon sok pályázaton is tudunk indulni. Nyilván ezeknek a menedzselésére szükség 
van szakembereknek a bevonására. Tehát szeretnénk a továbbiakban is együttműködni velük, 
ahogy tavaly és tavaly előtt is így történt.  

Holczinger     László     képviselő  ;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Az előterjesztést a 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az együttműködési 
megállapodás aláírását. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megkérdezem, kinek van még kérdése, észrevétele, 
véleménye a témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 Devecser Város Önkormányzata és az ADITUS Tanácsadó és 
Szolgáltató Zrt. között létrejövő Stratégiai Együttműködési Megállapodást az előterjesztés 
szerint hagyja jóvá. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t értesítse, és a megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő:  1-2./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

2/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :



1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata és az 
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. között létrejövő Stratégiai 
Együttműködési Megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t értesítse és a 
megállapodást aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő:  1-2./ azonnal, folyamatos

Holczinger László képviselő: Még annyit szeretnénk kérdezni, hogy az előbbinél a temetőnél 
a védelembe vételnél nem kellene egy megerősítés? Tudomásulvétel?

Ferenczi Gábor polgármester: Tudomásulvétel. 
 
Bendes István jegyző: Nem fellebbezünk, csak tudomásul vesszük. 

Holczinger László képviselő: Nehogy ebből később megint kellemetlenség legyen. 

d) A Devecseri Tandem Szociális Szövetkezet székhelye, telephelye

Ferenczi  Gábor polgármester: Ezen név alatt fut tulajdonképpen a Recikli-Műhely, ami 
decemberben nyílt meg, és most megalakult a szociális szövetkezet, ami fogja üzemeltetni ezt 
a vállalkozást. Tulajdonképpen egy székhely, telephely használatot kérnek az 
Önkormányzattól. 

Holczinger     László     képviselő  ;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Az előterjesztést a 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. Szükség van rá.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönöm.  Tehát  a  Magyar  Vöröskereszt,  a  Revita 
Alapítvány, és az Önkormányzat közös projektjéről van szó.  Megkérdezem, kinek van még 
kérdése, észrevétele, véleménye a témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 járuljon  hozzá ahhoz, hogy a Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 8460 Devecser, Deák tér 2. szám alatti ingatlanát a Devecseri Tandem 
Szociális Szövetkezet székhelyeként  és telephelyeként –  a kialakított bicikliműhely miatt – 
használja. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Szövetkezetet 



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

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

3/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő 8460 Devecser, Deák tér 2. szám 
alatti ingatlanát a Devecseri Tandem Szociális Szövetkezet 
székhelyeként  és telephelyeként –  a kialakított bicikliműhely miatt – 
használja. 

2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről a Szövetkezetet értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

e) Rákóczi Szövetség kérelme

Ferenczi  Gábor  polgármester: Kérelem érkezett a Rákóczi Szövetségtől. Tavaly is 
támogatta az Önkormányzat a Rákóczi Szövetséget. Ők, akik a határon túli magyar gyerekek 
beiskolázását segítik, azon dolgoznak, azon munkálkodnak, hogy minél több magyar gyermek 
járjon magyar iskolába, hogy ne asszimilálódjanak. Felvidéken és Kárpátalján élő magyar 
gyerekek. Tavalyi évben 20.000,-Ft-tal támogattuk a munkájukat. Szinte minden 
Önkormányzat hozzájárul a tevékenységükhöz. Kérem, hogy a Képviselő-testület idén is 
járuljon ehhez hozzá.  

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Az előterjesztést a 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megkérdezem, kinek van még kérdése, észrevétele, 
véleménye a témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. em. 1.) 
kérelmének helyt ad, és a Felvidéki magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak 
támogatására 20.000,-Ft-os támogatást nyújtson, melyet az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe betervez.
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy a  szükséges  intézkedéseket 
megtegye és a fenti döntésről a kérelmezőt értesítse.



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

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

4/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász 
Károly utca 1. IV. em. 1.) kérelmének helyt ad, és a Felvidéki magyar 
iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatására 20.000,-Ft-os 
támogatást nyújt, melyet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe 
betervez.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
szükséges intézkedéseket megtegye és a fenti döntésről a kérelmezőt 
értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./azonnal, folyamatos

f) A Devecseri Római Katolikus Plébánia kérelme

Ferenczi  Gábor polgármester: Plébános úr levélben keresett meg, és kéri, amennyiben 
lehetőségünk megengedi, akkor a  2016-os évben a templom felújításához járuljon hozzá az 
Önkormányzat. Én a magam részéről azt javaslom, mind amellett támogatom, természetesen 
járuljunk hozzá, hogy a költségvetési tervezet pontos ismertetésénél döntsük el, hogy milyen 
összeggel fogunk ehhez  hozzájárulni. Illetve próbáljunk meg ebbe is bevonni helyi, illetve 
külső vállalkozásokat. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A kérelmet a 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a költségvetés függvényében javasoljuk, 
hogy térjünk vissza. Jelenleg nagyon rondán néz ki a külső megjelenése, főleg a tető, teljesen 
propán az ereszkedése, palatető hiányos, teljes felújításra szorul. Meg kell nézni, hátha lesz 
egyházi ingatlanok támogatása. Abban partnerek vagyunk. Köszönöm.  . 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm szépen elnök úr. Kérdés, hozzászólás?

Mayer     Gábor     képviselő:   Mint, ahogy a toronyórát és a ravatalozót is támogatta az 
Önkormányzat annak idején, én is úgy gondolom, hogy ahogy polgármester úr elmondta, 
látunk, egy költséget mibe kerül. Teljes tetőcsere, vagy javítás? Ennek függvényében én is 
javaslom a Képviselő-testületnek, hogy mindenképpen vegyünk részt, támogassa.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én is úgy veszem észre, azon ügyek egyike, amiben 
konszenzus van a Képviselő-testületben, mert általában a többség egyetért ezekben a 
kérdésekben. Megkérdezem, kinek van még kérdése, észrevétele, véleménye a témával 
kapcsolatban.



Több kérdés, észrevétel, vélemény 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  Római  Katolikus  Plébánia,  Dr.  Fodor  János  PhD 
Plébános úrtól érkezett,  7/2016. iktatószámú kérelmét megtárgyalta. A Képviselő-testület a 
templom  épület  külső  felújítását  támogatni  kívánja,  amelynek  a  támogatási  összegét  az 
Önkormányzat  2016.  évi  költségvetési  tervezetének  ismeretében,  annak  tárgyalásakor 
határozza meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Dr. Fodor János 
urat tájékoztassa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal, az Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetének beterjesztése
                2./ 2016. február 5.

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

5/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Római Katolikus Plébánia, Dr. 
Fodor János PhD Plébános úrtól érkezett, 7/2016. iktatószámú 
kérelmét megtárgyalta. A Képviselő-testület a templom épület külső 
felújítását támogatni kívánja, amelynek a támogatási összegét az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetének ismeretében, 
annak tárgyalásakor határozza meg.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről Dr. Fodor János urat tájékoztassa.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal, az Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
tervezetének beterjesztése

                   2./ 2016. február 5.

g)  Tanyagondnoki munkakör betöltésére pályázat kiírása

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Közös megegyezéssel, a jelenlegi falugondnokkal megszűnik 
a kapcsolatunk, amit egyébként én nagyon sajnálok. A megállapodás értelmében egy hónapos 
felmondással szűnne meg a munkaviszonya. Így lehetősége van az Önkormányzatnak arra, 
hogy a pályázatot a falugondnoki munkakörre kiírja. Ez egy mai fejlemény, ezért tárgyaljuk 
vegyes ügyekben.

Bendes     István     jegyző:   Tehát azt szeretnénk kérni, mivel február 29-én megszűnne a 
tanyagondnoknak a foglalkoztatása, ezért írjon ki az Önkormányzat pályázatot és március 1-
gyel tudjuk betölteni ezt a feladatot. A kiírás lényege, teljes munkaidőben, közalkalmazotti 



munkaviszonyban hirdetjük meg ezt az állást. Az illetményre az 1992. évi XXXIII. törvény, a 
közalkalmazottakra szóló törvény vonatkozik, az alapján kell megállapítani a bért. Pályázati 
feltételek minimum 8. általános végzettség, falugondnoki alapképzettség, ha nincs 
falugondnoki alapképzettség, akkor vállalnia kell, hogy 2  éven belül ezt elvégzi. Kell a B. 
kategóriás jogosítvány. Magyar állampolgár legyen. Gépjárművezetői gyakorlattal 
rendelkezzen. Cselekvőképesnek, büntetlen előéletűnek kell lenni. A pályázó nem áll e 
foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt. Problémamegoldó  készséggel kell rendelkeznie. Írásos 
pályázatot nyújtson be. Elvárt kompetenciák: jogszabály ismeret, kapcsolatrendszer és 
problémamegoldó  készség, empátia készség, önálló munkavégzésre való készség. Előnyt 
jelentenek: lakóhelye Devecserben legyen, kommunikációs képessége, szociális érzékenysége 
megfelelő legyen. Mezőgazdaság területén gyakorlattal rendelkezzen, növénytermesztés, 
állattartás terén. Írásos pályázatot nyújtson be. A pályázat benyújtásának határideje 2016. 
február 19., hogy legyen ideje az Önkormányzatnak időben döntés hozni. Elbírálás határideje 
február  29-ig és akkor március 1-től az állás betölthető lenne. Amennyiben a Képviselő-
testület így elfogadhatónak tartja. És így hirdetnénk meg a kötelező közfelületeken  és 
meghirdetnénk a helyi médiában, a helyi újságban és a Szuperinfóban.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Tessék, képviselő úr.

Kozma     György     képviselő:   Azt szeretném megkérdezni, habár igazán nem tudom, hogy 
idetartozik, de valahogy mégis csak ide volt a városgondnokra is egy határozat, hogy nem-e 
kellene azt is kiírni.

Bendes     István     jegyző:   Megszűnt.

Kozma     György     képviselő:   Megszűnt gyakorlatilag?

Bendes     István     jegyző:   A városgondnoki állás 2015. december 31.-ével megszűnt. 

Kozma     György     képviselő:   Mert a kettő majdnem ugyan az és ebből kifolyólag kérdeztem 
meg.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Tehát a pontosítás kedvéért. 2015. december 31.-ével, 
ahogyan az eredeti megállapodás volt megszűnt a városgondnoki munkakör. Azóta nem írtuk 
ki, egyébként nem is biztos, hogy ki kell írnunk. Az biztos, hogy újra kell gondolni a városban 
a városüzemeltetési feladatokat. Főleg annak tükrében, hogy az Avar Kft.-vel egyeztetnünk 
kell a szemétszállítást, ugyanis nyertek  új teherautókat, így ily módon a Városüzemeltetési 
Kft.-nek a tevékenységét is újra kell gondolni, mert hogyha a szemétszállítást az Avar Kft. 
fogja megoldani, akkor nyilván felvet egyéb működési lehetőségeket és kérdéseket. Az 
viszont biztos, hogy szükség van olyan önkormányzati dolgozókra, akik operatívan meg 
tudják oldani, azokat a mindennapos feladatokat, melyekkel engem is nap, mint nap megkeres 
a lakosság. Akár egy kisebb kátyúnak valamilyen módon történő kijavítása, vagy növényzet 
ápolása, veszélyes fák, egyebek, ingatlanban keletkező, hirtelen keletkező károk. Ezeket a 
feladatokat, valamilyen módon meg kell oldani. Nem biztos, hogy a település szempontjából 
jó dolog az, előrelépés az, hogyha egy városgondnokkal kevesebb van. A falugondnoki 
pályázattal kapcsolatban viszont azt fontosnak tartanám, hogyha lehet, minél hamarabb írjuk 
ki, hogy folyamatos legyen ez a munkavégzés. Mert, mind a gyermekeknek az iskolába 
jutását, mind idősek orvoshoz jutását és sorolhatnám azokat a feladatokat, amelyeket 
tanyagondnok végez. Ezek nagyon fontos feladatok és hát jó lenne, ha folyamatosan tudnák 
végezni itt a településen. 



Bendes     István     jegyző:   Kérésem lenne a Képviselő-testület felé, két határozatot kell tudnunk 
hoznunk. Első határozat, hogy elfogadja a Tisztelt Képviselő-testület, hogy közös 
megegyezéssel, a tanyagondnoknak a munkaviszonya február 29-cel közös megegyezéssel 
megszűnjön. Következő határozat a pályázat jóváhagyása.

Holczinger     László     képviselő:   Szeretném megkérdezni, hogy szükséges-e a pályázatban 
rögzíteni, hogy növénytermesztési és állattenyésztési tapasztalat legyen.

Dukán     Gabriella     aljegyző:   Nem.  

Bendes     István     jegyző:   Lehet ezeket csökkenteni.

Holczinger     László     képviselő:   Egészen más feladata van, ne keverjük össze.

Dukán     Gabriella     aljegyző:   Ahogy elmondta jegyző úr délután 4 órakor kaptuk meg.

Holczinger     László     képviselő:   Jó. Életszerűvé kell tenni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem tudom kijavasolta? Talán még a korábbi.

Dukán     Gabriella     aljegyző:   Még a korábbi.

Bendes     István     jegyző:   Akkor vegyük ki, hogy mezőgazdasági iskola végzettséghez, 
állattenyésztés, növénytermesztés, csökkentenénk a kiírást. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Rendben. 

Holczinger     László     képviselő:   Egészen más feladata van.

Bognár     Ferencné     képviselő:   Bejelenti érintettségét.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Szavazásra teszi fel, hogy Bognár Ferencnét kizárják-e a 
szavazásból.

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 Képviselő-
testület a személyi érintettségét bejelentő Bognár Ferencné  képviselőt nem zárja ki Bognár 
Balázs közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 
döntésből.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:

6/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

A  Képviselő-testület a személyi érintettségét bejelentő Bognár 
Ferencné  képviselőt nem zárja ki Bognár  Balázs  közalkalmazotti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 



döntésből.

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 Bognár Balázs (8460 Devecser, Homok u. 41.) Devecser Város 
Önkormányzatánál tanyagondnoki munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott kérelmére 
jogviszonyát közös megegyezéssel 2016. február 29. napjával megszünteti.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Bognár Balázs közalkalmazotti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges dokumentumokat 
aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. február 29.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:

7/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület Bognár Balázs (8460 Devecser, Homok u. 
41.) Devecser Város Önkormányzatánál tanyagondnoki munkakörben 
foglalkoztatott közalkalmazott kérelmére jogviszonyát közös 
megegyezéssel 2016. február 29. napjával megszünteti.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Bognár 
Balázs közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
  2./ 2016. február 29.

Bendes István jegyző: A másik a pályázati kiírás, azzal a módosítással, hogy kivennénk a 
mezőgazdasági képzettséget és, hogy gyakorlattal rendelkezzen az állattenyésztés során. Ezzel 
kerülne csökkentésre a pályázati kiírás. 

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 Képviselő-
testület Devecser Város Önkormányzatánál pályázatot hirdessen tanyagondnok munkakör 
betöltésére az előterjesztés melléklete szerint azzal, hogy a pályázati kiírásnál az előnyt 
jelentő kompetenciáknál a következők kerüljenek meghatározásra: akinek lakóhelye 
Devecserben van, jó kommunikációs képesség, szociális érzékenység.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal



A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

8/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzatánál pályázatot 
hirdet tanyagondnok munkakör betöltésére az előterjesztés melléklete 
szerint azzal, hogy a pályázati kiírásnál az előnyt jelentő 
kompetenciáknál a következők kerüljenek meghatározásra: akinek 
lakóhelye Devecserben van, jó kommunikációs képesség, szociális 
érzékenység.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirendi pont:

A  Devecseri  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat  Alapító 
okiratának módosítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Mint, ahogy már 
említettem a törvényi előírásoknak megfelelően itt Devecserben működik járási hatáskörrel a 
Devecseri  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  devecseri  székhellyel,  úgymond  a 
jegyzőségünk területén,  Közös Önkormányzati  Hivatalunk területén,  Devecser,  Noszlop és 
Oroszi településeket pedig a Szolgálat látja el. Hatan dolgoznak itt minálunk, 5 szakember, 
illetve  1  adminisztrátori  tevékenységet  végző  kolléganő.  Mivel  a  törvényi  előírásnak 
megfelelően  új  intézmény  került  felállításra  ezért  szükség  van  ennek,  intézménynek  az 
Alapító okiratának a módosítására. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális, 
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság a napirendet tárgyalta. Felkérem a 
bizottságok elnökeit a tájékoztatásra.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az alapító okirat módosítását. 

Óvári     Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság   
elnöke: A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag elfogadta.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megkérdezem, kinek van még kérdése, észrevétele, 
véleménye a témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma  6 fő, a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy



1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Devecseri Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat Módosító okiratát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja 
jóvá.
2./ A Képviselő-testület a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat egységes 
szerkezetű Alapító okiratát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Módosító okiratot és az 
egységes szerkezetű Alapító okiratot írja alá és küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém 
Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
               3./ 2016. február 4.

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

9/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Devecseri 
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Módosító okiratát az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület a Devecseri Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat egységes szerkezetű Alapító okiratát az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Módosító okiratot és az egységes szerkezetű Alapító okiratot írja alá és 
küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága 
részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal
                 3./ 2016. február 4.

3./ 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: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Az előterjesztést 
a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi, Rend- és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, felkéri az elnök urakat a tájékoztatásra. 



Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Elég nagy horderejű ez a Szervezeti  és 
Működési Szabályzat, elfogadásra javasolja.

Óvári Márton képviselő; Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke: Bizottságunk szintén támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megkérdezem, kinek van még kérdése, észrevétele, 
véleménye a témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Devecseri Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat Szakmai Programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
hagyja jóvá.
2./ Képviselő-testülete 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 szükséges intézkedéseket 
tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

10/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Devecseri 
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai Programját 
az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2./ Képviselő-testülete 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 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

4./     Napirendi     pont:  

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 



Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta a Szociális, 
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság a napirendet tárgyalta. Felkérem a 
bizottság elnökét a tájékoztatásra.

Óvári     Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság   
elnöke: A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és 
elfogadta.

Holczinger     László     képviselő:   Felvetettem, hogy rengeteg pályázati pénzből valósultak meg 
ezek a beruházások. Ha később olyan berendezés beszerzésére kerül sor, amikor az 
Önkormányzatokat felkérik, hogy a támogatásáról biztosítsák, akkor az anyagi támogatást 
teljes egészében utasítsuk el. Én nem voltam a birtokában annak a szolgáltatói fejlesztésnek, 
ami ma került a tudomásomra, hogy megszűnik a Devecseri Városüzemeltetési Kft.-nek a 
hulladékszállítási lehetősége. Mert olyan fejlesztéseket hajtottak végre a hulladékkezelési 
szervezetnél, hogy a kukás autókat pályázati pénzből megszerezték. Hát ez egy több tízmillió 
forintos kiesést jelent a Kft.-nek. Nyilván nekünk gondunk lesz a kukás autónak az 
értékesítése. A dolgozóknak az elhelyezésére az ügyvezető igazgató tárgyalásokat 
kezdeményezett. Holnap fognak  leülni az ügyvezető igazgatóval és átbeszélik az üzleti 
tervnek az erre vonatkozó részét és utána majd a Képviselő-testülettel meg fogjuk tárgyalni. 
Ez egy komoly érvágás lesz a Kft.-nek.  Nyilván ebből adódóan, át kell gondolni a 
feladatköröket, más területeken jobban koncentrálni.

Óvári     Márton     képviselő:   Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a szolgáltatás minőségében 
semmilyen romlást a lakosság nem fog érzékelni. Ugyan így el lesz szállítva a szemét. Illetve 
az év folyamán ki fog bővülni ez a tevékenység a feltételezések szerint. Az AVAR Kft. 
tájékoztatása  szerint, szelektív kukákat fog elhelyezni minden család számára, melyet 
ingyenesen bocsát a családok részére, illetve ezeket ingyen, bérmentve fogja szállítani.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm szépen. Igen, tessék.

Mayer     Gábor     képviselő:   Ez nem a napirendhez tartozik, de nem értek egyet Óvári Márton 
képviselő úrral. Hogyha egy ajkai cég fogja szállítani a szemetet, akkor ők nem fognak 
olyanokat figyelembe venni, pl. mondjuk a kukás autó éppen elmegy az orrom előtt és akkor 
viszem ki a kukát és nem fog visszatolatni az ajkai kukás, mint ahogy már amikor annak 
idején az ajkaiak szállították ez megvolt. Nem fognak 3 méterrel beljebb menni az úttól, hogy 
onnan elhúzzák a kukát. És egyéb ilyen apróságok fognak  bekövetkezni. Ezért én azt 
javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy amennyiben tényleg így fog működni, hogy a 
devecseri Kft. elesik, ettől úgy mond fuvarozástól meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy 
meg kell próbálni másik régióhoz csatlakozni. Pl. a győri hulladéklerakóhoz. Én értem, de itt 
van Somlójenő, nagyon jól működik az ottani hulladékudvar. Szelektíven gyűjtik a hulladékot 
és szolgáltatásban is szerintem magasabb színvonalú, mint a tőlünk keletre lévő központ. 
Ennek a lehetőségét meg kell vizsgálni. Ennek a lehetősége szerintem mindenképpen egy kört 
megér. Én úgy gondolom, hogy ezt most nem lehet szó nélkül hagyni, most ők fogják 
szállítani, pályáztak és nyertek. Nekünk, ha a kukás autónkat értékesíteni kell, nem fog több 
pénzt hozni. Nem tudunk ezzel dolgozni. És ráadásul még devecseri embereknek a munkáját 



tulajdonképpen feleslegessé teszi. 

Óvári     Márton     képviselő:   Elnézést, hadd reagáljak. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem nyitnánk vitát.

Mayer     Gábor     képviselő:   Óvári úr szeretne reagálni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Világos. De annyit szeretnék mondani, az eredeti napirendi 
pont az, hogy a Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulásnak a beszámolóját kellene elfogadni. 
Persze tiszteletben tartom mindegyikőjüknek a véleményét a hulladék elszállítással 
kapcsolatban. Csak nem a napirendhez tartozik, de hát azért újra megadom a szót.

Óvári     Márton     képviselő:   Annyiban szeretnék Képviselőtársamnak reagálni, természetesen 
én nem értek ezzel egyet, de a Kormány hozott egy olyan törvényt, illetve ennek olyan 
jogszabályi háttere van, ami miatt úgymond ezt a folyamatot a Kormány kényszeríti rá az 
Avar Kft.-re, nem védve az Avar Kft.-t távol essék tőlem. És természetesen ezekre a 
szolgáltatási minőségi romlásokra ugye én nem is gondoltam. De köszönöm, hogy felhívta rá 
a figyelmet. És még véletlen sem gondolja, úgy a képviselőtársam, hogy engem úgymond én 
őrülnék ennek a változásnak. Egyébként én nagyon sajnálom, hogy ez bekövetkezik. Én csak 
tájékoztatni szeretném a  lakosságot. Kérném, nyugodjanak meg, mert attól függetlenül el 
fogják tőlük szállítani a szemetet. Én csak ennyit akartam mondani. Köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm. Nagyon röviden mindegyikőjüknek reagálok. 
Mindegyikőjüknek igaza van bizonyos tekintetben. Holczinger elnök úr elmondta, hogy újra 
kell gondolni a Városüzemeltetési Kft.-nek a tevékenységét. Erre minden bizonnyal szükség 
lesz. A tegnapi bizottsági ülésen is meggyőződtünk arról, hogy és a mai ülésen is jeleztem, az 
üzleti tervet és a szerződést újra át kell gondolni nyilván annak tükrében, hogy a hulladék 
elszállítását mely cég fogja átvállalni. Ezt különösen át kell majd gondolnunk a költségvetés 
tervezésénél is, illetve a szerződéskötésnél is az együttműködésünket. Illetve a 
Városüzemeltetési Kft. szerepét a város életében. Óvári Márton képviselő úrnak abban igaza 
van, hogy az előrelépés lesz, hogy  minden lakos kapni fog egy szelektív kukát, erre eddig 
nem volt lehetőség. Az más kérdés, hogy vajon a közösségünknek valamennyi tagja képes 
lesz-e persze ezeket a kukákat rendeltetés szerint használni. Én megpróbálok optimista lenni 
és bízunk abban, hogy igen. A somlójenői hulladékudvart éppen én hoztam elő a tegnapi 
bizottsági ülésen. Nekem személyes jó tapasztalatom van, annak működéséről. S ők valóban a 
győri konzorciumhoz tartoznak. Szerintem nincs kőbe vésve, hogy Devecsernek 
mindenképpen az Avar Kft.-hez kell tartozni.

Bendes     István     jegyző:   Megvizsgáljuk annak a lehetőségét. Igaza van képviselő úrnak, azt 
kell megnézni, hogy amikor ez a társulás létrejött az Önkormányzatok milyen kötelezettséget 
vállaltak, hiszen pályázati forrásokhoz azért jutott ez a társulás, mert bizonyos időtartamú 
együttlétet vállaltak bent. Elővesszük az erről szóló társulási megállapodást a következő 
ülésre és felfrissítve mindenkinek ki is osszuk és be is jelöljük azokat a részeket, ahol a 
bontás, meg egyéb lehetőségek bent vannak. Tudnunk kell, hogy pontosan a pályázati 
kötöttségek miatt, hogy bizonyos létszámra, bizonyos település számra és milyen módon 
kaphatták meg a pályázati pénzeket. Itt vannak kötelezettségek. Mi elővesszük a szerződést, 
megvizsgáljuk és kijuttatjuk mindenkinek. És a szerint gondolkodjon el arról a testület, hogy 
van-e, és milyen mód és lehetőség ezen változtatni.



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen. Én azt javasolnám, hogy a következő ülésre legyen 
külön napirendi pont a hulladékkezelésre, és a hulladék elszállításra, különös tekintettel, hogy 
Kozma képviselő úrnak is volt felvetése a mai ülésen ezzel kapcsolatban. Illetve én ma külön 
napirendi pontot nem nyitok. De természetesen az is sarkalatos kérdés, hogy a 
meggyesererdői úgynevezett jobb oldali és bal  oldali területről milyen mennyiségben és 
milyen módon történt meg a szemétnek az elszállítása. És adott esetben ennek a hulladéknak 
az elégetése, ugye erre is volt példa. Csak zárójeles megjegyzésem ez a napirendi pont nem 
lesz a mai ülésen, mert akkor szerintem két órát erre fogunk szánni. De szeretném jelezni, 
hogy február 8-án ügyvédünk dr. Németh Ákos Pál, illetve a meggyeserdői jelenlegi 
üzemeltető a Meggyeserdői Önkéntes Tűzoltó Egyesület ügyvédje fognak egyeztetni arról, és 
az én álláspontom szerint, illetve erre a Képviselő-testület fel is hatalmazott arra, hogy a bal 
oldali szerződést fel kell bontani. És szeretnénk békés úton rendezni a viszonyunkat, ami azt 
jelenti a jobb oldalról természetesen a továbbiakban is tudunk tárgyalni, de ennek feltétele, 
hogy a bal oldalról korrekt módon távozzon a jelenlegi üzemeltető, különös tekintettel arra, 
hogy a decemberi képviselő-testületi ülésen Neupor ügyvéd úr elfelejtette tájékoztatni 
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületét és lakosságát, hogy december 11-én volt 
egy tűzeset, ahol az önkormányzati ingatlanunkban nagyon komoly kár keletkezett. Egy 
kazánházat gyújtott fel szándékosan, vagy gondatlanul, majd nyilván ezt a nyomozó hatóság 
eldönti, az üzemeltető. Én január elején egy igazságügyi szakértőt kértem fel arra, hogy mérje 
fel, hogy az Önkormányzatnak milyen kára keletkezett ebből a tűzesetből. Bizony 2,2 millió + 
ÁFA a  kár, ami ebből a december 11-i tűzesetből jelentkezik az Önkormányzatnál. Én azt 
gondolom, ezt is majd tárgyalnunk kell akkor, amikor egyeztetünk a jelenlegi üzemeltetővel 
és természetesen a hulladékkezelést is. És akkor ezzel a vitát lezárom. 

Több kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma  6 fő, a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. 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./ 2016. január 31.

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

11/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás 2015. 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./ 2016. január 31.

5./ Napirendi pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Felülvizsgáltuk 
azt is, hogy az együttműködési megállapodásunknak megfelelően az a bérleti szerződés is 
rendben van-e. Ez az együttműködési megállapodás is rendben van-e, amit még 2014 
decemberében kötöttünk. A város történetében először kapott helyiséget a helyi Devecseri 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Viszont a megállapodás arról szólt, hogy bérleti díjat nem 
kell fizetniük, a rezsit fele-fele arányban fizeti a város Önkormányzata, illetve a kisebbségi 
Önkormányzat. Meggyőződtünk róla, hogy teljes egészében kifizette a rezsiköltségeket. és a 
barátság alapja a pontos elszámolás. Én is azt gondolom, mindenképpen lehetőség van az 
együttműködés folytatására. Én jeleztem ezt a tegnapi bizottsági ülésen. Ezt a nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének személyesen is jeleztem, illetve ezúton is tolmácsolom, hogy a 
2016. évben nagyobb aktivitást várnék el, hiszen a helyi roma vezetőknek nagy felelőssége 
van abban, hogy a helyi kisebbség milyen irányban és milyen módon tud előre haladni. Én azt 
gondolom az Önkormányzatunk abszolút  nyitott továbbra is az együttműködésre. Az 
előterjesztést a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, felkérem az elnök urat a 
tájékoztatásra. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Az előterjesztést a 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatja az együttműködés 
felülvizsgálatát. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Köszönöm. Tessék.

Mayer     Gábor     képviselő:   Mint képviselő szeretnék csak hozzászólni. Egy kis kiigazítás. A 
Devecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak korábban is volt helyisége.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ó!

Mayer     Gábor     képviselő:   A mostani máltai iskolában. Csak nem úgy viselték gondját és ezért 
megszűnt.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó akkor köszönöm a kiigazítást. Ez örvendetes, hogy 
korábban is volt. Reméljük, hogy tartalommal is minél inkább meg tudják tölteni.   

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megkérdezem, kinek van még kérdése, észrevétele, 



véleménye a témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 Devecser Város Önkormányzata és a Devecser Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat által a működési feltételek biztosítására, valamint a gazdálkodási feladatok 
ellátására kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és megállapította, hogy a 
megállapodás tartalma a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelel. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

12/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata és a 
Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a működési 
feltételek biztosítására, valamint a gazdálkodási feladatok ellátására 
kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és megállapította, 
hogy a megállapodás tartalma a hatályos jogszabályokban 
foglaltaknak megfelel. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal

6./     Napirendi     pont:  

Devecser Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület közötti megkötésre kerülő helyiséghasználati szerződés 
jóváhagyása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Itt a Biztos 
Kezdet Gyermekház céljára fenntartott ingatlanunkról van szó, ahol a rezsiköltségeket az 
Önkormányzat a korábbi években is átvállalta. Ezt szeretné a jövőre vonatkozólag kérni a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetőleg a helyiséghasználati szerződésnek a jóváhagyását 
kérik. Ugye a rezsiköltségek átvállalásáról már korábban döntöttünk. Most a helyiség 
használatai szerződést kellene jóváhagyni, hogyha pontosan fogalmazok. Az előterjesztést a 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, felkérem az elnök urat a tájékoztatásra. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Igen a Gazdasági 
és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a helyiséghasználati szerződést javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadásra.



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én csak szeretném megköszönni.  Mert nagyon fontos, hogy 
megköszönjük  azoknak a munkáját, akik hozzátesznek a közösséghez. Hát itt a Máltai 
Szeretetszolgálat úgy gondolom a tavalyi évben is nagy segítségre volt a hátrányos helyzetű 
gyermekek szocializálásában.  

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 Devecser Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület között létrejövő helyiséghasználati szerződést hagyja jóvá az Önkormányzat 
tulajdonát képező devecseri 1315 hrsz.-ú, Devecser, Csokonai utca 39. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában. A Képviselő-testület rögzítse, hogy az ingatlant bérleti díj menetesen 
biztosítja az Egyesület részére gyermekvédelmi alapellátás keretén belül Biztos Kezdet 
Gyerekház üzemeltetése, fenntartása céljából. A Képviselő-testület a 269/2015. (VII. 14.) Kt. 
határozatát erősítse  meg, amelyben az ingatlanban működő intézmény rezsi költségeit 2016. 
december 31. napjáig átvállalja az intézmény folyamatos működése érdekében. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az Egyesület 
képviselőjét értesítse, és a helyiséghasználati szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

A Képviselő-testület  6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az  alábbi 
határozatot hozta:

13/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között létrejövő helyiséghasználati 
szerződést jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonát képező devecseri 
1315 hrsz.-ú, Devecser, Csokonai utca 39. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában. A Képviselő-testület rögzíti, hogy az ingatlant bérleti 
díj menetesen biztosítja az  Egyesület részére gyermekvédelmi 
alapellátás keretén belül Biztos Kezdet Gyerekház üzemeltetése, 
fenntartása céljából. A Képviselő-testület a 269/2015. (VII. 14.) Kt. 
határozatát megerősíti, amelyben  az ingatlanban működő intézmény 
rezsi költségeit 2016. december 31. napjáig átvállalja az intézmény 
folyamatos működése érdekében. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről az Egyesület képviselőjét értesítse, és a helyiséghasználati 
szerződést aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

7./     Napirendi     pont:  

Devecser, Damjanich u. 7. ingatlanrész bérbeadása



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A Damjanich 
utca 7-be szeretne átköltözni egy cég, akik a 2015-ös évben is fizettek bérleti díjat egy 
önkormányzati ingatlanért. Lényegében a feltételek változatlanok lennének, csak egy másik 
helyszínen működnének tovább. Az előterjesztést a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, felkérem az elnök urat a tájékoztatásra. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kiszorultak a Deák tér  2-ből és így helyiséget kell 
biztosítani és itt a Damjanich u. 7-ben szeretnének ingatlanrészt bérbe venni és ezért kérik. A 
bizottság támogatta.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm szépen. Megkérdezem, kinek van még kérdése, 
észrevétele, véleménye a témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma  6 fő, a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata és a MultiMining Kft. között a 
Devecser, Deák tér 2. szám alatti ingatlanban irodahelyiség bérbeadására 2015. március 19-én 
létrejött bérleti szerződést 2016. január 31. napjával közös megegyezéssel szüntesse meg.
2./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő Devecser, 
Damjanich u. 7. fsz. 2. szám alatti (devecseri, 734/A/2 hrsz.-ú, iroda megnevezésű) 
ingatlanában az első iroda helyiséget –  a közös kiszolgáló helyiségek használatával –  2016. 
február 1. napjától adja  bérbe határozatlan időre 20.000,-Ft/hó havi bérleti díjjal - amely 
tartalmazza a rezsiköltséget - a MultiMining Kft. részére.
3./ A Képviselő-testület járuljon  hozzá ahhoz, hogy a MultiMining Kft. a Devecser, 
Damjanich u. 7. fsz. 2. szám alatt székhelyet létesítsen.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert a szerződés megkötésére és a 
hozzájáruló nyilatkozat megtételére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

14/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata és a 
MultiMining Kft. között a Devecser, Deák tér 2. szám alatti 
ingatlanban irodahelyiség bérbeadására 2015. március 19-én létrejött 
bérleti szerződést 2016. január 31. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti.

2./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő Devecser, Damjanich u. 7. fsz. 2. szám alatti 



(devecseri, 734/A/2 hrsz.-ú, iroda megnevezésű) ingatlanában az első 
iroda helyiséget – a közös kiszolgáló helyiségek használatával – 2016. 
február 1. napjától bérbe adja határozatlan időre 20.000,-Ft/hó havi 
bérleti díjjal - amely tartalmazza a rezsiköltséget - a MultiMining Kft. 
részére.

3./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a MultiMining Kft. a 
Devecser, Damjanich u. 7. fsz. 2. szám alatt székhelyet létesítsen.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére és a hozzájáruló nyilatkozat megtételére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos

8./     Napirendi     pont:  

1295/2 hrsz.-ú ingatlan – orvosi ügyelet – tervezési feladatok ellátása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Talán ma már 
említettem, hogy a volt Kórház területére szeretnénk pályázati forrásból a jelenleg a Miskei út 
elején működő orvosi ügyeletünket egy színvonalasabb egy nagyobb tágasabb és korszerűbb 
ingatlanba helyezni. Most jelenleg a megyei forrásban találunk olyan pályázatot, amely 
véleményünk szerint megvalósítható és indokolt is, hiszen helyszűke áll fent. Ahhoz, hogy a 
pályázatot be tudjuk nyújtani ezért meg kell tervezni ennek az új ingatlannak a terveit. Az 
előterjesztést a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi, Rend- 
és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, felkérem az elnök urakat a tájékoztatásra. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadja a Bíráló Bizottságnak a javaslatát, hogy a tervezési 
feladatokat Sebestyén Géza végezze el. Kérném majd a polgármester urat, hogy az 
egészségüggyel, az ügyeletvezető orvossal, valamint az orvosokkal vegye fel a kapcsolatot és 
egyeztessenek a tervezés során is és a későbbiek során, amennyiben a pályázaton nyerni 
fogunk, akkor a jelenlegi orvosi ügyeletnek a hasznosítását akkor pedig tervezzük be. 
Köszönöm szépen.    

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy tavaly 
már egyeztettük, hogy nem alkalmas messzemenőkig a jelenlegi ingatlan, hogy ott olyan 
színvonalasan tudjon működni az orvosi ügyelet. Tavaly ezt már felvetettük, s volt szó az 
orvosi ügyelet részéről. Én azt gondolom, hogy most tehermentes lett a volt Kórház épülete. 
Ott külön álló épületben tudna működni az orvosi ügyelet. Tehát nem kellene megosztani az 
épületet különböző funkciókra. Ott biztosítani lehetne könnyebben a betegforgalmat. 
Könnyebben meg tudjuk ott közelíteni. Autók tudnak ott parkolni. Kényelmes, parkos 
környezet azt gondolom, alkalmasabb lenne erre a célra. De természetesen mind a tervrajzot, 
mind pedig a pályázat benyújtása során felmerült kérdéseket fogjuk egyeztetni az 
érintettekkel. 



Óvári     Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság   
elnöke: A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság szintén 
megtárgyalta és egyetért az orvosi ügyelet megtervezésével.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megkérdezem, kinek van még kérdése, észrevétele, 
véleménye a témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához - 
Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, statikus, 
tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési 
eljárásra a 
• Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) 
• Ábraház Építészeti Iroda Bt. (8445 Városlőd, Pápai u. 19.)
által benyújtott ajánlat érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához - 
Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, statikus, 
tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás 
nyertesének Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) tervezőt hirdeti ki 
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot – 747.000,- Ft (AM) – Sebestyén Géza tette.
3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához - 
Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, statikus, 
tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési 
eljárással kapcsolatban felmerült tervezési díj összegének – 747.000,- Ft (AM) - fedezetéül a 
2016. évi költségvetést  jelöli meg azzal, hogy sikeres pályázat esetén a felmerült költség a 
pályázat terhére elszámolásra kerüljön.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy " Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához - 
Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, statikus, 
tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában a tervezési szerződést Sebestyén 
Gézával (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) megkösse.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ 2016. április 30.

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

15/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve megállapítja, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott 
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" 
megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 
140 m2 nagyságú „B”  jelű épület átalakításához - Orvosi ügyelet 
részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, 
statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában 
kiírásra került beszerzési eljárásra a 

• Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) 
• Ábraház Építészeti Iroda Bt. (8445 Városlőd, Pápai u. 19.)

által benyújtott ajánlat érvényes.

2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve megállapítja, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott 
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" 
megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 
140 m2 nagyságú „B”  jelű épület átalakításához - Orvosi ügyelet 
részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, 
statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában 
kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének Sebestyén Géza (8481 
Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) tervezőt hirdeti ki tekintettel arra, hogy 
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot – 747.000,- Ft (AM) – Sebestyén Géza tette.

3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve megállapítja, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott 
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" 
megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 
140 m2 nagyságú „B”  jelű épület átalakításához - Orvosi ügyelet 
részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, 
statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában 
kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült tervezési díj 
összegének – 747.000,- Ft (AM) - fedezetéül a 2016. évi költségvetést 



jelöli meg azzal, hogy sikeres pályázat esetén a felmerült költség a 
pályázat terhére elszámolásra kerüljön.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy " 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban 
kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához 
- Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) 
elkészítése tárgyában a tervezési szerződést Sebestyén Gézával (8481 
Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ 2016. április 30.

9./     Napirendi     pont:  

1259/2 hrsz.-ú ingatlanra –  család- és gyermekjóléti központ és szolgálat – 
tervezési feladatok ellátása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes  István  jegyző: Szintén tervezési feladatok ellátásáról kellene dönteni. Szintén a 
Kórház területén a család- és gyermekjóléti központot szeretnénk kialakítani. A központot, a 
szolgálatot, idősek nappali foglalkoztatását, házi segítségnyújtást. Azt hiszem, ez a négy 
funkció kerülne az egykori Berta Kórház főépületébe. Kb. 400 m2 alapterületen, kb. 90 millió 
forint lenne ennek az ingatlannak a felújítása és a berendezése az előzetes tervek alapján. Egy 
tervrajz kell erre, hogy elkészüljön és a tervezési feladatok ellátására kellene megbíznunk egy 
alkalmas személyt. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális, 
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság a napirendet tárgyalta. Felkérem a 
bizottságok elnökeit a tájékoztatásra.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadta a Bíráló Bizottságnak a javaslatát. Szintén 
Sebestyén Géza tervezné meg komplett az egészet, ami a gyermekjóléti szolgálat, az idősek és 
a házi szociális ellátásnak a helyiségei kerülnének kialakításra. 

Óvári     Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság   
elnöke: A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság szintén tárgyalta, és 
egyhangúlag Sebestyén Gézát javasolja tervezőnek.

Ferenczi     Gábor   polgármester  :   Köszönöm szépen. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Mint, ahogy a bizottsági ülésen is már jeleztem, mivel mindenki 
rendelkezik autóval, ezért célszerű lenne megvizsgálni annak lehetőségét, hogy garázs 



helyiséget ki tudunk-e alakítani, és ha ennek a lehetősége felmerül, akkor ebbe a tervezésbe is 
beletenni. Nem hiszen, hogy túl sok pluszba kerülne ez a két garázs felújítás.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen. Képviselő úrnak a felvetését támogatom. Az első 
felvetését már megvizsgáltuk. Van lehetőség ott a melléképületekből, minden különösebb 
nehézség nélkül ki tudunk ott alakítani garázsokat, illetve a parkolókat szintén felmértük ezen 
a területen. Annak a lehetőségét, hogy ezt a pályázatba be tudjuk-e építeni nyilván 
átvizsgáljuk. Mindenképpen át kell számolni az előzetes kalkulációt. Tehát egy más összeggel 
kell majd a négyzetméterenkénti  bekerülési összeget majd számolni, mint azt, ahogyan 
előzetesen gondoltuk. Viszont ahhoz, hogy a pályázatban rendelkezésre álló forrást 
messzemenőkig ki tudjuk aknázni egy alternatív energiaforrást fogunk még betervezni. Ebbe 
véleményem szerint a garázs is be fog ily módon férni. Megkérdezem, kinek van még 
kérdése, észrevétele, véleménye a témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali 
ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, 
energetikai, gépész, villamos) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra a 
• Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) 
• Ábraház Építészeti Iroda Bt. (8445 Városlőd, Pápai u. 19.)
által benyújtott ajánlat érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali 
ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, 
energetikai, gépész, villamos) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás 
nyertesének Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) tervezőt hirdeti ki 
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot – 747.000,- Ft (AM) – Sebestyén Géza tette.
3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali 
ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, 
energetikai, gépész, villamos) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással 
kapcsolatban felmerült tervezési díj összegének – 747.000,- Ft (AM) - fedezetéül a 2016. évi 



költségvetést  jelöli meg azzal, hogy sikeres pályázat esetén a felmerült költség a pályázat 
terhére elszámolásra kerüljön.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy " Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali 
ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, 
energetikai, gépész, villamos) elkészítése tárgyában a tervezési szerződést Sebestyén Gézával 
(8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ 2016. április 30.

                  

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

16/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve megállapítja, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból 
kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás 
és idősek nappali ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, villamos) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra a 

• Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) 
• Ábraház Építészeti Iroda Bt. (8445 Városlőd, Pápai u. 19.)

által benyújtott ajánlat érvényes.

2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve megállapítja, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból 
kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás 
és idősek nappali ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, villamos) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének 
Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) tervezőt hirdeti 
ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot – 747.000,- Ft (AM) – Sebestyén Géza 
tette.



3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve megállapítja, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból 
kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás 
és idősek nappali ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, villamos) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban 
felmerült tervezési díj összegének – 747.000,- Ft (AM) - fedezetéül a 
2016. évi költségvetést  jelöli meg azzal, hogy sikeres pályázat esetén 
a felmerült költség a pályázat terhére elszámolásra kerüljön.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy " 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból 
kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás 
és idősek nappali ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, villamos) 
elkészítése tárgyában a tervezési szerződést Sebestyén Gézával (8481 
Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ 2016. április 30.

                  
10./ Napirendi pont:

Devecser 1013/78 hrsz.-ú lakótelek értékesítése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A közelmúltban 
meghirdettük, egyelőre interneten, honlapunkon, közösségi portálon, képújságon keresztül, a 
most megjelenő Devecseri Ujságban is benne lesz, hogy Devecser rendelkezik összközműves 
építési telkekkel, amelyeket most ismételten megpróbálunk egy erős marketinggel értékesíteni 
különös tekintettel arra, hogy a közelmúltban egy üdvözlendő kormányzati döntésnek 
köszönhetően lehetősége lesz sokaknak, amennyiben 3 gyermeket vállalnak 10 + 10 millió 
forintos támogatási összegben részesülni. Úgy gondoljuk, hogy a devecseri lakótelkeink 
teljesen versenyképes áron kerültek, kerülnek értékesítésre, hiszen 1.300,-Ft/m2 áron kínálunk 
véleményem szerint gyönyörű környezetben telkeket. Bocskai utcában vannak építési 
telkeink, illetve a Makovecz lakóparkban, ezen kívül néhány az Ifjúság utcában, illetve a 
Simon István utcában. Az az örömteli bejelentésem van, hogy az egyik telek el is kelt. Sőt 
jelezte a napokban a vevő, hogy még egy telket fognak vásárolni. Tehát a családban várhatóan 
két fiatal házaspár is tervezi, hogy Devecserbe költöznek, ami örömteli, mert legfontosabb 



dolgunk és teendőnk, hogy valamiféleképpen növekedjen a lakosság a közösség hasznos, 
építő és másolható tagjaival, mint ahogy szoktam fogalmazni. A Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság a 
napirendet tárgyalta. Felkérem a bizottságok elnökeit a tájékoztatásra.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja az értékesítést. 

Óvári     Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság   
elnöke: A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság szintén 
megtárgyalta és szintén javasolja az értékesítést. Szeretném kérni a tegnapi bizottsági ülésen 
is felvetettem, hogy a Szuperinfóban is jelenjen meg a hirdetés.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Abszolút jogos a felvetés. Megjelentetjük, ennek akadálya 
nincs. Megkérdezem, kinek van még kérdése, észrevétele, véleménye a témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 1013/78 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" megnevezésű 1146 m2 

ingatlanát nettó 1.300,- Ft/m2 összegen – összesen nettó 1.489.800,- Ft - értékesítse Tatainé 
Böröcki Ágnes 8400 Ajka, Béke u. 35. IV/12. szám alatti lakos részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Tatainé Böröcki Ágnes 8400 
Ajka, Béke u. 35. IV/12. szám alatti lakossal a devecseri 1013/78 hrsz-ú "kivett beépítetlen 
terület" megnevezésű 1146 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az 
adásvételi szerződést megkösse: 
• Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven belül az ingatlant 
beépíteni,
• Vevő az ingatlant 10 éven belül nem idegenítheti el,
• Vevő köteles a vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben 
megfizetni.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ 2016. március 31.

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

17/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 1013/78 hrsz-ú 
"kivett beépítetlen terület" megnevezésű 1146 m2 ingatlanát nettó 
1.300,- Ft/m2 összegen –  összesen nettó 1.489.800,- Ft - értékesíti 
Tatainé Böröcki Ágnes 8400 Ajka, Béke u. 35. IV/12. szám alatti 
lakos részére.



2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Tatainé 
Böröcki Ágnes 8400 Ajka, Béke u. 35. IV/12. szám alatti lakossal a 
devecseri 1013/78 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" megnevezésű 
1146 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az 
adásvételi szerződést megkösse: 
• Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven 
belül az ingatlant beépíteni,
• Vevő az ingatlant 10 éven belül nem idegenítheti el,
• Vevő köteles a vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy 
összegben megfizetni.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ 2016. március 31.

11./     Napirendi     pont:  

Kamera vásárlására érkezett árajánlat

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Már tavaly 
döntött róla a Képviselő-testület egyhangúlag, hogy a Devecseri Városi Televízió számára egy 
új kamerát fogunk vásárolni. Ez a tavalyi évben nem történt meg. Sikerült megjavítani a 
jelenleg is rendszerben lévő eszközt. Én azt vetettem fel és kértem a  Devecseri Városi 
Televíziótól, hogy ne várjuk meg, hogy a még jelenleg üzemelő kamera elromoljon és utána 
eszköz nélkül maradjon a nagyon fontos média orgánum, hanem próbáljunk meg elébe menni 
az eseményeknek és így nem vagyunk kényszerhelyzetben. Véleményem szerint megfelelő 
áron, megfelelő kvalitással rendelkező készüléket tudunk vásárolni. Érkezett több ajánlat. 
Szeretném megköszönni Kovács Zsoltnak, hogy körbejárta ezt a témát és a Bizottságunk meg 
is tárgyalta ezt tegnap. Tessék. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a költségvetésünkbe be fogjuk építeni és azt követően 
meg lehet vásárolni, mint egy 850.000,-Ft-os értékben, ha jól emlékszem pontosan. 

Bendes     István     jegyző:   Igen a Bizottság azt javasolta, a Sony HXR-NX100 618.540,- Ft-os 
kamerát és a Manfrotto által készített hozzáillő állványt, ami 178.580- Ft. Ezek ÁFA-s árak. 
Ezek kerüljenek a költségvetésbe betervezésre. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm szépen jegyző úr a kiegészítést. Van-e még 
kérdés, hozzászólás. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Az  ülésen  felmerült annak a kérdése, hogy  esetleg egy olyan 
szerkezetre az összeget megtudnánk-e növelni, amivel esetleg tudnánk biztosítani az élő 
egyenes adást a könyvtárból. Nem tudom, Kovács Zsolt utána nézett-e ennek, tud-e ezzel 
kapcsolatban tájékoztatást adni. Vagy majd a következő testületi ülésen. 

Kovács     Zsolt     DVTD:    Részben akár most is. 



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Most?

Kovács     Zsolt     DVTV:   Részben most is.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Most szeretne, vagy a következő ülésen? 

Kovács     Zsolt     DVTV:   Most változtatnám az álláspontomat.

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 Képviselő-
testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Kovács Zsolt a Kamera vásárlására érkezett árajánlat című 
napirendhez hozzászóljon.

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

18/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Kovács Zsolt a Kamera 
vásárlására érkezett árajánlat című napirendhez hozzászóljon.

Kovács     Zsolt     DVTV:   Részben már most sikerült utána nézni ennek a témakörnek. Az, hogy 
ez innen élőben tudjon működni egyik alapkitétele, hogy akkor nem az a kamera, amit a 
bizottsági ülésen is beszéltünk Sony HXR-NX 100 az kellene. Mert az a típusú kamera nem 
alkalmas arra még, hanem a sorban ezt követő Sony HXR-NX3 kamerának a megvételét 
javasolnám. Akkor ugyanis ez már tartalmazna egy beépített Wi-Fi egységet, ami hozzájárul 
ahhoz, hogy innen ebből az épületből interneten keresztül a művelődési ház épületébe tudják 
továbbítani a képet és a hangot. Jövő hétre ígérték, akkorra kapok választ, hogy azt milyen 
módon tudjuk megoldani, mennyibe kerülne, hogy a két épület között az ilyen átvétel 
biztosítva legyen. Az első lépés akkor az, hogy a kamera típusán is módosítani kellene, hogy a 
következő legyen a Sony HSR-NX3 kamera, ami 1.088.100,-Ft-ba kerülne. Az állvány 
típusán is módosítani kellene, hogy ez kivitelezhető legyen. 

Holczinger     László     képviselő:   Igen. Akkor ennek megfelelően kell beépíteni a 
költségvetésünkbe.

Bendes     István     jegyző:   Ami annyit jelent, hogy a 618.540,- Ft helyett Sony HXR-NX3 
tervezzük be 1.088.100,-Ft-os értékben és ehhez való kameraállványt is meg kell venni, 
aminek az ára 212.355,-Ft. Akkor ezeket tervezzük be és akkor így tudunk elindulni. 

Holczinger     László     képviselő:   Igen.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Akkor most összegezzük,  hogy miről  szavazunk.  Nyilván 
abban egyetértettünk a bizottsági ülésen is, hogy egy új kamerát fogunk vásárolni, hiszen erről 
már tavaly is  döntöttünk,  hogy fogunk vásárolni.  Tegnap az árajánlattal  is  egyetértettünk, 
most ez annyiban egészülne ki, hogyha élőadást akarunk megvalósítani, akkor egy drágább 
kamerára van szűkség.  



Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma  6 fő, a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület támogassa a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális 
Egyesület (8460 Devecser, Jókai u. 3.) eszköz beszerzését azzal, hogy támogatásként a Sony 
HXR NX3 kamera beszerzésére 1.088.100,-Ft, a Manfrotto MVH502A, 546 BK-1) állvány 
beszerzésére 212.355,-Ft összeget biztosítson az Egyesület részére, melynek fedezetét az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe tervezze be.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az Egyesület 
képviselőjét értesítse a szükséges intézkedéseket megtegye és a támogatási szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

19/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület támogatja a Devecser Város Audio-Video 
Televízió 2000 Kulturális Egyesület (8460 Devecser, Jókai u. 3.) 
eszköz beszerzését azzal, hogy támogatásként a Sony HXR NX3 
kamera beszerzésére 1.088.100,-Ft, a Manfrotto MVH502A, 546 BK-
1) állvány beszerzésére 212.355,-Ft összeget biztosít az Egyesület 
részére, melynek fedezetét az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe betervezi.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről az Egyesület képviselőjét értesítse a szükséges 
intézkedéseket megtegye és a támogatási szerződést aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Óvári Márton képviselő: Még annyit,  ha ez beszerzésre kerül, akkor is kérjünk egy friss 
árajánlatot, hátha változnak az árak. 

Kovács Zsolt KDTV: Mindenképpen, mert az euró árfolyamát is figyelni kell. Ez az árajánlat 
kis mértékben változhat, akár lefele, vagy felfele. 

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm szépen Kovács Zsoltnak.

12./ Napirendi pont:

A  Bakony-Somló  Pünkösdi  Hagyományőrző  Találkozó  finanszírozására 



benyújtásra kerülő pályázat 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A már korábban 
beharangozott  Bakony-Somló  Pünkösdi  Hagyományőrző  Találkozó  pályázat  benyújtásával 
kapcsolatban  kértem  korábban  a  Képviselő-testülettől  egy  támogatást.  Nekünk  itt  egy 
összeget, legalább egy keret összeget, önrészt el kell különíteni, ugyanis ez nem 100 %-os 
támogatási intenzitású pályázat.  A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság támogatja?

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Igen a Gazdasági 
és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és úgy támogatja, amennyiben nem nyerünk a pályázaton 
akkor az 1.224.000,- Ft-os önerőt, ezt ne használjuk fel. Akkor ennyivel rövidebb lesz az itt 
tervezett rendezvény.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Világos. Csak annyit szeretnék még ehhez hozzáfűzni, hogy 
ez a rendezvény május  13-14-15-én lesz és elképzelhető, hogy a pályázatnak az 
eredményhirdetése csak áprilisban lesz. Akkor úgy kell nekünk a fellépőkkel szerződést kötni, 
hogy ebből ne legyen esetleg jogi, pénzügyi problémája az Önkormányzatnak. Tehát, ha nem 
nyerünk a pályázaton, akkor se legyen nekünk kötelező ezeket az előre lekötött fellépti díjakat 
kifizetni.

Holczinger     László     képviselő:   Igen. 
 
Mayer     Gábor   képviselő  ;     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke:   Az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatja a pályázat benyújtását. Tavaly 
is ez a rendezvény és az előhírnöke a Népművészeti Hagyományőrző program nagy sikert 
aratott és a térségből rengetegen voltak a  művelődési házban és környékén, akik látták. 
Javasolja, hogy nyújtsák be a kérelmet. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megkérdezem, kinek van még kérdése, észrevétele, 
véleménye a témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 Városi Könyvtár és Művelődési Ház által a Bakony-
Somló Pünkösdi Hagyományőrző Találkozó megtartására a Nemzeti Kulturális Alap 
Kulturális Fesztiválok Kollégiumához benyújtott – A 2012 / N5161 – pályázatot támogassa, 
az 1.224.000,-Ft önerőt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítsa abban az 
esetben, ha az intézmény a pályázati támogatást megnyeri. A pályázat elutasítása esetén a 
biztosított önerő nem használható fel.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény 
igazgatóját értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 



határozatot hozta:

20/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház által a Bakony-Somló Pünkösdi Hagyományőrző Találkozó 
megtartására a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok 
Kollégiumához benyújtott –  A 2012 / N5161 –  pályázatot támogatja, 
az 1.224.000,-Ft önerőt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
biztosítja abban az esetben, ha az intézmény a pályázati támogatást 
megnyeri. A pályázat elutasítása esetén a biztosított önerő nem 
használható fel.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről az intézmény igazgatóját értesítse és a szükséges 
intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

13./ Napirendi pont:

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester:

Ferenczi Gábor polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A napirendet a 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, felkéri az elnök urat a tájékoztatásra. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatja. Minimális emelésről van szó. 
Felmerült az is, hogy a nyersanyag árak ÁFA-ja csökkent, hogy ezt meg kellene vizsgálni, de 
a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság úgy foglalt állást, hogy támogatjuk az étkezési díjakat. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megkérdezem, kinek van még kérdése, észrevétele, 
véleménye a témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 
gyermekétkeztetési intézményi térítési díját Devecser székhelyen Devecser, Borszörcsök, 
Kolontár, Pusztamiske települések vonatkozásában az óvodai ellátásban részesülő gyermekek 
(tízórai, ebéd, uzsonna) esetében 355,-Ft-ban, a bölcsődei csoportos ellátásban részesülő 
gyermekek (tízórai, ebéd, uzsonna) esetében 400,-Ft-ban javasolja megállapítani.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a társulásban résztvevő 
önkormányzatok döntését követően a gyermekétkeztetés intézményi, a helyettes szülői ellátás 



térítési díjáról, valamint a személyi térítési díjak megállapításánál figyelembe vehető 
kedvezményekről szóló 2/2005. (II.1.) önkormányzati rendelet módosítását készítse elő és 
terjessze be a képviselő-testület elé elfogadásra.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ folyamatos

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

21/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos 
Óvoda gyermekétkeztetési intézményi térítési díját Devecser 
székhelyen Devecser, Borszörcsök, Kolontár, Pusztamiske települések 
vonatkozásában az óvodai ellátásban részesülő gyermekek (tízórai, 
ebéd, uzsonna) esetében 355,-Ft-ban, a bölcsődei csoportos ellátásban 
részesülő gyermekek (tízórai, ebéd, uzsonna) esetében 400,-Ft-ban 
javasolja megállapítani.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
társulásban résztvevő önkormányzatok döntését követően a 
gyermekétkeztetés intézményi, a helyettes szülői ellátás térítési díjáról, 
valamint a személyi térítési díjak megállapításánál figyelembe vehető 
kedvezményekről szóló 2/2005. (II.1.) önkormányzati rendelet 
módosítását készítse elő és terjessze be a képviselő-testület elé 
elfogadásra.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                 2./ folyamatos

14./     Napirendi     pont:  

Védőnői állásra érkezett pályázat elbírálása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A védőnői 
állásra kötelező kiírnunk a pályázatot ugyanis az egyik védőnői körzetet helyettesítéssel látjuk 
el. Ez a pályázat kiírás megtörtént. Polgármesterként és munkáltatóként hadd jegyezzem meg, 
hogy annak ellenére, hogy Devecserben, az egyik körzetben helyettes látja el a védőnői 
feladatokat maximálisan meg vagyok elégedve mind a három védőnőnkkel. Tehát ennek 
tükrében kérem a Tisztelt Képviselőtársakat, hogy döntsünk a beérkezett pályázat 
elbírálásáról. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi, Rend- 
és Környezetvédelmi Bizottság a napirendet tárgyalta. Felkérem a bizottságok elnökeit a 
tájékoztatásra.



Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és nem fogadta el, még egyszer majd ki kell írni a 
pályázatot. Köszönöm szépen. 

Kozma     György     képviselő:   Én sem látom a motivációs levelet mellette. Nem tudom, hogy 
mennyi a bérigény. Ezeket a dolgokat nem ismertették az előterjesztők.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen. 
 
Holczinger     László     képviselő:   Gyakorlatilag el van utasítva. 

Kozma     György     képviselő:   Emiatt van?

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Világos, tehát technikai okok miatt van elutasítva. 

Dukán     Gabriella     aljegyző:   A pályázati kiírásban foglaltaknak nem felelt meg.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Így van.

Dukán     Gabriella     aljegyző:   Mellékletként nem csatolta, ami ki van írva a pályázatban emiatt 
el kellett utasítani.

Holczinger     László     képviselő:   A végeredmény ugyanaz.  

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Világos. De azért azt el kell mondanunk, hogy meg vagyunk 
elégedve a helyettesünkkel is. 

Óvári     Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság   
elnöke: A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta és 
elutasítja.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Szintén a hiányos pályázat miatt. Jó. 

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 állapítsa meg, hogy Majoros Melinda Adrien védőnői pályázata a 
pályázati kiírásban foglaltaknak nem felel meg, így pályázatát utasítsa el. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a pályázót 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal,
                2./ 2016. február 5

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:



22/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy Majoros Melinda Adrien 
védőnői pályázata a pályázati kiírásban foglaltaknak nem felel meg, 
így pályázatát elutasítja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről a pályázót értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal,
                 2./ 2016. február 5. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület pályázatot hirdessen védőnői állás betöltésére, határozott időre, 
helyettesítés céljából (szülési szabadság, gyes, gyed idejére), 3 hónapos próbaidő kikötésével.
Munkahely megnevezése: Devecser Város Önkormányzata III. sz. Védőnői körzet 8460 
Devecser, Miskei u. 47.
Ellátandó feladat: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben 
meghatározott feladatok.
Pályázati feltételek:
Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert 
oklevél,
-   büntetlen előélet,
-   magyar állampolgárság.
Pályázatnak tartalmaznia kell:
-    részletes szakmai önéletrajzot,
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-    szakképesítést igazoló okirat másolatát,
-  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban  foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
-   nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.
Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül 
megállapításra + 20%-os havi illetménykiegészítéssel.
A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételének időpontja: 
2016. február 15.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 15.
Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-
testületi ülésen. 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez – „pályázat védőnői állásra” megjelöléssel – 
címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.
Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a polgármesternél a 88/512-630-as 
telefonszámon lehet kérni.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa.



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet internetes oldalán tegye közzé, valamint a pályázattal kapcsolatos 
eljárást folytassa le.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. február 15., illetve folyamatos

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

23/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület pályázatot hirdet védőnői állás betöltésére, 
határozott időre, helyettesítés céljából (szülési szabadság, gyes, gyed 
idejére), 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Munkahely megnevezése: Devecser Város Önkormányzata III. sz. 
Védőnői körzet 8460 Devecser, Miskei u. 47.

Ellátandó feladat: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) 
ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:
Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal 
egyenértékűnek elismert oklevél,
-   büntetlen előélet,
-   magyar állampolgárság.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
-    részletes szakmai önéletrajzot,
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-    szakképesítést igazoló okirat másolatát,
-  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez,
-   nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor 
nyílt vagy zárt ülést kér.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján kerül megállapításra + 20%-os havi 
illetménykiegészítéssel.

A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való 
közzétételének időpontja: 2016. február 15.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 15.



Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Devecser Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási 
határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez – „pályázat védőnői 
állásra”  megjelöléssel –  címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell 
benyújtani.

Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a polgármesternél a 
88/512-630-as telefonszámon lehet kérni.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírást a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán 
tegye közzé, valamint a pályázattal kapcsolatos eljárást folytassa le.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                 2./ 2016. február 15., illetve folyamatos

15./     Napirendi     pont:  

Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  igazgatói  állására 
pályázat kiírása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A  Devecseri 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói állására ki kell írni a pályázatot tekintettel arra, 
hogy a korábbi igazgató asszony, az úgynevezett  sétáló időszakát tölti,  akinek a munkáját 
szintén megköszönjük. Jelenleg helyettesítéssel látjuk el  ezt  a feladatot  és azt,  ahogy már 
korábban  megbeszéltük  egy  korábbi  képviselő-testületi  ülésen  mihamarabb  kiírjuk  a 
pályázatot, hogy az Önkormányzatnak legyen bőséges ideje arra, hogy el tudja bírálni ezeket a 
pályázatokat. 

Kozma  György  képviselő: Hozzá  szeretném  tenni,  vezetői  szakként  mivoltához  való 
szakképesítés,  szakvizsga.  Gondolom  az  előző  vezetőasszonynak  volt,  hogy  ennek  az 
intézménynek magasabb fokúnak kell lenni.

Holczinger László képviselő: Benne van.

Kozma György képviselő: Benne van. Én nem néztem.

Dukán Gabriella aljegyző: Benne van, szakirányú egyetemi végzettség.



Holczinger     László     képviselő:   Gyakorlatvezetési igény.

Bendes     István     jegyző:   Sőt még a gyakorlat is bent van. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális, 
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság a napirendet tárgyalta. Felkérem a 
bizottságok elnökeit a tájékoztatásra.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a pályázati kiírást. Lesz még 
időnk eldönteni egyébként. 

Bendes     István     jegyző:   Igen. Itt viszonylag hosszú határidőt szabtunk mind a pályázat 
benyújtására, mind az elbírálására.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság?

Mayer     Gábor     képviselő;     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke:   Az  Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a pályázat kiírását. Nem tudom, hogy 
intézményvezetői szakvizsgával lehet, hogy nem találunk. Az intézményvezetői képesítés is 
benne van, de úgy is dönthet a Képviselő-testület.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ha jól tudom 2008 óta nem emelték a könyvtárosoknak, a 
művelődésszervezőknek a bérét. Meg az óta a köztisztviselők bérét sem emelték, meg 
egyébként iskolai, óvodai technikai dolgozóknak a bérét sem. Azóta meglehetősen nehéz 
egyáltalán könyvtárost találni. Nem biztos, hogy ez esetben az a helyes, hogyha minél 
szigorúbb pályázatot írunk ki. Én már annak is örülők, hogyha könyvtárost találunk a 
könyvtárunkba, mert nehéz manapság. 

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 pályázatot hirdessen a Devecseri 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) állásának betöltésére. 
Pályázati feltételek: 
- könyvtárosi szakirányú egyetemi végzettség, szakképzettség vagy főiskolai könyvtárosi 
végzettség és felsőfokú közművelődési végzettség, szakképzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú (könyvtárosi és 
közművelődési) munkaköri szakvizsga,
- legalább 5 éves könyvtárosi és közművelődési szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázathoz csatolni kell: a végzettséget igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésével, 
fejlesztésével kapcsolatos programot, valamint a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a 
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a 
pályázati anyagát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.



A vezetői megbízás időtartama: 2016. november 1. napjától 2021. október 31. napjáig tart.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak 
szerint. 
A Személyügyi Központ internetes oldalán történő közzététel időpontja: 2016. február 5.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.
Pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb 
2016. május 31. napjáig.
A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.
Igazgatói megbízást az kaphat, aki Devecser Város Önkormányzatával közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez –  „Pályázat közművelődési intézmény 
igazgatói állására” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.
Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Devecser Város Polgármesterénél a 88/512-
630-as telefonszámon, vagy személyesen lehet kérni.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a 
www.devecser.hu honlapon, és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ internetes oldalán tegye közzé, valamint a pályázattal kapcsolatos eljárást 
folytassa le.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ folyamatos 

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

24/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói 
(magasabb vezető) állásának betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
- könyvtárosi szakirányú egyetemi végzettség, szakképzettség vagy 
főiskolai könyvtárosi végzettség és felsőfokú közművelődési 
végzettség, szakképzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú 
(könyvtárosi és közművelődési) munkaköri szakvizsga,
- legalább 5 éves könyvtárosi és közművelődési szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázathoz csatolni kell: a végzettséget igazoló okiratok 
másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes 
szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos programot, valamint a pályázó arról szóló nyilatkozatát, 
hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint 

http://www.devecser.hu/


a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagát a 
Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A vezetői megbízás időtartama: 2016. november 1. napjától 2021. 
október 31. napjáig tart.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben foglaltak szerint. 

A Személyügyi Központ internetes oldalán történő közzététel 
időpontja: 2016. február 5.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

Pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
bírálja el legkésőbb 2016. május 31. napjáig.

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

Igazgatói megbízást az kaphat, aki Devecser Város Önkormányzatával 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez –  „Pályázat 
közművelődési intézmény igazgatói állására” megjelöléssel – címezve 
(8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Devecser Város 
Polgármesterénél a 88/512-630-as telefonszámon, vagy személyesen 
lehet kérni.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírást a www.devecser.hu honlapon, és a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán tegye közzé, valamint a pályázattal kapcsolatos eljárást 
folytassa le.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos 

16./ Napirendi pont:

A polgármester 2016. évi szabadságának megállapítása

Előadó: Bendes István jegyző

http://www.devecser.hu/


Bendes     István     jegyző:   Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Tájékoztatásul még 
annyit kell elmondanom hozzá, a jelenlegi jogszabályok alapján szabadságot megváltani nem 
lehet. Tovább viszi, hogyha valaki nem tudta kivenni. Ezért így került a Képviselő-testület elé 
az anyag. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megkérdezem, kinek van kérdése, észrevétele, véleménye a 
témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 Ferenczi Gábor polgármester 2016. évi szabadságát az alábbiak 
szerint állapítsa meg:
alapszabadság: 25 munkanap
pótszabadság: 14 munkanap
2015. december 31. napjáig ki nem vett szabadság: 12 munkanap
2016. évre járó szabadság mértéke: 51 munkanap.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a 2016. évi szabadságának ütemezését 
terjessze be a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.
Felelős: Bendes István jegyző
              Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. február 28.

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

25/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület Ferenczi Gábor polgármester 2016. évi 
szabadságát az alábbiak szerint állapítja meg:
alapszabadság: 25 munkanap
pótszabadság: 14 munkanap
2015. december 31. napjáig ki nem vett szabadság: 12 munkanap
2016. évre járó szabadság mértéke: 51 munkanap.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi 
szabadságának ütemezését terjessze be a Képviselő-testület elé 
jóváhagyásra.

Felelős: Bendes István jegyző
              Ferenczi Gábor polgármester
              
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2016. február 28.



17./     Napirendi     pont:  

Tikhegy utcanév javaslat

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: Tikhegy utcanév javaslat. Annyit hadd pontosítsak, hogy 
utcanevekről van szó, illetve arról, hogy az ottani közösség társadalmi munkában elkészítené 
ezeket az utcanév táblákat és elhelyeznék. Erről kellene döntenünk. Egyrészről a hozzájárulás 
a támogatás. Másrészről az anyagköltségeket kellene, hogy fedezzük. Tájékoztattak, hogy 
hogy hívnák az utcafrontokat. Ez abban lenne nagy segítség az ott élőknek, illetve ott 
ingatlannal rendelkezőknek, hogyha valaki bajba kerül és esetleg a tűzoltóság, a rendőrség, a 
mentőkre van szükség, akkor könnyebben meg lehet találni az adott ingatlant, hogyha 
valamiféle utcanév is jelzi azt, mintha csak helyrajzi szám alapján jeleznek a szerveknek. 
Könnyebb megtalálni. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta hivatalosan nincsen utcanév. Térképen kell jelölni, hogy 
melyik környéken, milyen utca elnevezések vannak és javasolja elfogadásra.

Bendes     István     jegyző:   Faanyagot kell biztosítani.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Igen. A faanyagot 
meg a Városüzemeltetési Kft. segítségével biztosítani fogja. 

Óvári     Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság   
elnöke: A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta és 
támogatja a javaslatot.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megkérdezem, kinek van még kérdése, észrevétele, 
véleménye a témával kapcsolatban.

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 Tik-hegyi Tulajdonosok Közössége kérelmének adjon  helyt, és a 
kihelyezésre kerülő táblákhoz a faanyagot a Devecseri Városüzemeltetési Kft.-n keresztül 
biztosítsa. 
2./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

26/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Tik-hegyi Tulajdonosok Közössége 



kérelmének helyt ad, és a kihelyezésre kerülő táblákhoz a faanyagot a 
Devecseri Városüzemeltetési Kft.-n keresztül biztosítja. 

2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

18./ Napirend pont:

Tájékoztató az önkormányzati bizottságok 2016. évi munkatervéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Az előterjesztést a bizottságok tárgyalták. Felkéri Holczinger 
László elnök urat a tájékoztatásra. 

Holczinger     László     képviselő     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A bizottságok 
külön-külön megtárgyalták a saját munkatervüket és javasolják elfogadásra. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Nyilván a bizottságok nyújtották be, talán akkor 
támogatni is tudják a saját munkatervüket.  

Több kérdés, észrevétel, vélemény 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 Képviselő-
testület a bizottságok 2016. évi munkatervéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint vegye 
tudomásul:
A Bizottság munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől június 30-
ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 
A Bizottság elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a bizottsági ülés 
időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania. 
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága 
2016. évi munkaterve: 
FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési 

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési 
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi 

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző 
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

3) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített 
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester



4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) A 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása 

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2015. évi 
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők
4) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentés
Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi 

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató

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

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi 
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

NOVEMBER
1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári 

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017. 
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Rend- és 
Környezetvédelmi Bizottsága 2016. évi munkaterve: 
MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi 

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített 
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

4) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők
MÁJUS
1) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Ferenczi Gábor
polgármester



2) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Rend- és 
Környezetvédelmi Bizottság 2015. évben végzett 
tevékenységéről

Óvári Márton
Bizottság elnök

3) Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről D-Medico Kft.
4) A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep 

monitoring vizsgálatainak elvégzéséről szóló döntés 
meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző
OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti 

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

  DECEMBER
1) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017. 
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsága 2016. évi munkaterve: 
MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 

Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző 
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

MÁJUS
1) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nagy Imre

főszerkesztő
2) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000 

Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről
Benkő István
elnök

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. 

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi 
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári 

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017. 
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

27/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület a bizottságok 2016. évi munkatervéről szóló 
tájékoztatót az alábbiak szerint tudomásul veszi:

A Bizottság munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől június 30-



ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 

A Bizottság elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a bizottsági ülés 
időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania. 

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottsága 2016. évi munkaterve: 

FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési 

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési 
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi 

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző 
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

3) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített 
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) A 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása 

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2015. évi 
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők
4) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentés
Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi 

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató

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

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi 
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

NOVEMBER



1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
működéséről

Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

    
DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári 

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017. 
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Rend- 
és Környezetvédelmi Bizottsága 2016. évi munkaterve: 

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi 

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített 
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

4) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők

MÁJUS
1) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Rend- és 
Környezetvédelmi Bizottság 2015. évben végzett 
tevékenységéről

Óvári Márton
Bizottság elnök

3) Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről D-Medico Kft.
4) A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep 

monitoring vizsgálatainak elvégzéséről szóló döntés 
meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti 

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

  DECEMBER



1) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017. 
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsága 2016. évi munkaterve: 

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 

Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző 
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

MÁJUS
1) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nagy Imre

főszerkesztő
2) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000 

Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről
Benkő István
elnök

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. 

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi 
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári 

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017. 
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

19./     Napirendi     pont:  

Pályázati lehetőségekről tájékoztatás

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Nagyon gyorsan ismertetném, hogy mely pályázatokon lenne 
érdemes, logikus, célszerű Devecser városának indulni. Először a megyei kiírású pályázatokat 
ismertetném. Az  ipari parkok, iparterületek fejlesztésére írnának ki úgynevezett integrált 
pályázatot. Devecser városa az integrált településfejlesztési stratégiájában projekt 
menedzserként szerepeltette az úgynevezett meggyeserdői iparterületet, melyet a megye 
támogat és támogathatóként szerepel benne az integrált megyei fejlesztési stratégiában 2017-
es megvalósulással. De mivel a 2016-os évben írják ki az Európai Uniós költségvetési 
ciklusban megvalósuló pályázatok 80 %-át ebben az évben kell megtalálni azt a pályázatot, 
amelyre ráhúzható a meggyeserdői iparterület. Itt úgy gondoljuk a TOP-1.1.1-15, és a TOP-
2.1.1-15 úgynevezett Barnamezős területek rehabilitációja pályázat is alkalmas arra, hogy 
Devecser forrást találjon arra az elfogadott projekt ötletéhez. Még egyeztetés alatt van, hogy 
mind a két pályázaton induljunk-e, vagy csak az egyiken és melyik legyen az a pályázat. De 
jelen állás szerint valószínűleg mind a kettővel célszerű lenne indulni. Azt gondoljuk a 



legfontosabb a területen az infrastruktúrának a fejlesztése, ezen belül is az ivóvíz, illetve a 
szennyvízhálózatnak a fejlesztése, mely alapul szolgálhat a terület jobb hasznosíthatóságához 
és vonzóbbá tehető. Ez a két pályázat, ami meggyeserdői területünkön úgymond nagy 
segítség, ha forrást tudnánk kapni. Ezen kívül a közelmúltban kiírásra került egy úgynevezett 
„Helyi gazdaságfejlesztés”  elnevezésű szintén TOP pályázat. Mi úgy látjuk, mivel ez csak 
három járásra van korlátozva  Devecser, Pápa, Sümeg járásokra nagy eséllyel indulunk és 
mivel a terveink között szerepel a termelői piac kialakítása, itt a helyi termelőknek a piacra 
juttatásához szeretnénk forrásokat kérni. Egyébkén a három járásra összesen 250 millió forint 
áll rendelkezésre és attól függően 75 millió forint, amit Devecser ehhez a pályázathoz le tudna 
hívni. Természetesen a másik két járással is fogunk még egyeztetni és  a  TOP-pal  is 
megpróbálunk kapcsolatba kerülni ez ügyben. Ezen kívül van egy Települési 
környezetvédelmi fejlesztési infrastruktúra. Én azt gondolom, az elmúlt évben minden olyan 
felsőbb szervnek, hivatalnak, minisztériumnak, sőt miniszterelnök úrnak is jeleztük, hogy a 
vörösiszap-katasztrófa után, a kárenyhítés során, sajnálatos módon a Torna-patak eredeti 
korona magasságát lebontották. Az a föld mennyiség, ami onnan elkerült nem került pótlásra. 
Emiatt a terület továbbra is ki van téve egy extrém csapadékos időjárás esetén az árvíznek. 
Ezért nagyon fontosnak tartanánk, hogy ebben a pályázatban Devecser város forrást kapjon 
arra, hogy a Torna-pataknak a gátjának az eredeti szintre való visszaállítása megtörténhessen. 
Illetve, ehhez szeretnénk kapcsolni a hiányzó belterületi csapadékvíz elvezetési rendszernek a 
befejezését is. Hiszen vannak olyan utcák, ahol még árok sincsen, miközben az elmúlt 
években elkészült a Devecser-Kolontár projekt, aminek keretében kifelé már megoldott a 
csapadékvíznek az elvezetése, de sajnos a belső rendszerünk nem teljes. Úgy gondoljuk ennek 
az egy darab pályázattal, ha 400-500 millióval gondolnánk, ha ebből ekkora összeget le 
lehetne hívni, akkor be, lehetne fejezni tulajdonképpen Devecsernek a csapadékvíz 
elvezetését, beleértve a Torna-patakot, illetve valamennyi utcát, ahol jelenleg a lakosság 
szenved a nem megfelelő csapadékvíz elvezetőrendszer miatt. Ezen kívül van egy 
úgynevezett Fenntartható települési közlekedésfejlesztésre kiírt pályázat. Arra jutottunk, hogy 
nem két település, hanem három település lenne egy fajta konzorciumban ennek a pályázatnak 
a benyújtója. Első körben arra gondoltunk, hogy Devecser –  Somlóvásárhellyel pályázna, 
aztán kolléganő bevonásával arra jutottunk, hogy Somlójenő is ebbe becsatlakozna. 
Tekintettel arra, hogy Somlójenőnél már van egy korábban létesült kerékpárút, igaz, hogy az 
csak néhány száz méteres, de van. Viszont Somlójenővel együtt tudnánk hozzácsatlakozni a 8-
as főúthoz. Egyébként itt szeretném megjegyezni Somlószőlős is bead egy pályázatot. Tehát 
tulajdonképpen, ha mind a két pályázat nyerne, akkor tulajdonképpen Somlószőlőstől a 8-
ason keresztül, Somlójenő, Somlóvásárhely és egészen Devecserig érne a kerékpárút, ami 
azért is indokolt, mert azért lássuk, be a mi kistérségünkben néhány száz kerékpárút van 
mindössze. Annak ellenére, hogy az elmúlt években Magyarországon több százmilliárdot 
költöttek kerékpárutakra méltatlannak tartom, hogy ezen a 28 településen ilyen rossz az 
ellátottság. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon esélyes pályázat. Itt kifejezetten magas egyébként 
az a pályázati keret, amire mi is pályázunk. 2,5 milliárd forint állna rendelkezésre, amiből 
szerényen csak 500 millió forintot szeretnénk kérni.

Óvári Márton képviselő 20:24 órakor kiment az ülésteremből.

Ezen kívül van egy Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat, amiről már 
beszéltünk. Ennek a keretében indulna a háziorvosi ügyelet felújításával. Illetve amiről 
szintén beszéltünk mai nap a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése. Ez pedig a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat. Mindegyik 
pályázat a Kórház területén valósulna meg. Ezen kívül még van a Leromlott városi területek 
rehabilitációja. Itt lehetőségünk lenne, a rendelkezésünkre állnak az önkormányzati telkek, ha 



maradnak, mert egyébként szeretnénk minél többet értékesíteni. De itt a Bocskai utcában, ahol 
12 építési telkünk van, egy bérlakásépítésre  szeretnénk pályázni. Illetve itt az emlékparkot 
szeretnénk megtölteni valamilyen funkcióval, mert ott elég üres a terület sajnos. Valószínűleg 
nagy szükség lenne rá. Még a Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű pályázat. Ez 
lényegében egy úgynevezett paktum, ahol a helyi vállalkozások, az önkormányzat, illetve az 
oktatásban, képzésben résztvevők közösen tudnak indulni. Hát azt az információt kaptuk, 
hogy valószínűleg ezt a Kormányhivatal fogja lebonyolítani. Abban bízunk, hogy itt 
Devecsert is minél hamarabb be fogják vonni. Illetőleg az ehhez kapcsolódó A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok. Ez is arról szól, hogy a 
munkaerőpiac együttműködés erősödjön, közösen segítsük. Mivel három járásra írták ki 
kifejezetten a pályázatot itt is 250 millió forint a keretösszeg. Reálisan Devecser egy 50 millió 
forint összeget jogosan kér ebből a pályázatból is. Amiket ismertettem ezek az úgynevezett 
Megyei Terület és Településfejlesztési Operatív Programban kiírt pályázatok, amelyek a kb. 
50 milliárd megyei keretből kerültek kiírásra. Én azt tartanám igazságosnak, hogy a járások 
között valahogyan lakosság arányt figyelembe véve, fejlettséget figyelembe véve, ezeknek a 
járásoknak az országos rangsorban való elhelyezkedését figyelembe véve osztanák el ezeket a 
forrásokat. Más szempontot nem igazán tudok elfogadni. Természetesen mindenképpen fontos 
egyeztetni minél több szereplővel, hogy minél több pályázaton, minél több pályázati pénzt 
tudjon a város elnyerni. Ezen kívül még szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-társakat 
és a lakosságot, hogy a Leader programon belül is van egy pályázati lehetőségünk. 
Tulajdonképpen egy 5,4 millió forintos pályázati lehetőség ez, amit igénybe tudna venni 
Devecser rendezvényszervezésre. Azt majd a későbbiekben kellene eldönteni, hogy ezt 2017-
ben az egész összeget szeretnénk egyben felhasználni, vagy pedig több rendezvényre 
szeretnénk fordítani, kisebb részletekben, négy összegben szeretnénk felhasználni. Ezen kívül 
azt hiszem, egy olyan dolog van, ami említést érdemel a vidékfejlesztési program, ahol  az 
önkormányzati utaknak a karbantartásához lehet eszközöket pályázni. Mivel rendelkezünk 
Városüzemeltetési Kft.-vel érdemes ezen a pályázaton indulni. És végezetül van olyan TOP-
os pályázat, mely a mai ülésen már elhangzott és nem az Önkormányzatoknak kell be adni, 
hanem a kezelőnek. Nagyjából ezek a pályázati lehetőségek. Én azt szeretném kérni a Tisztelt 
Képviselő-testülettől, hogy támogassanak abban engem, a hivatal dolgozóit, hogy ezeket a 
pályázatokat be tudjuk nyújtani. Amennyiben módjuk, lehetőségük van, vegyenek részt a 
szakmai munkában, az egyeztetésekben és hát segítsenek abban, hogy lobbizzunk azért, hogy 
Devecser minél több forráshoz jusson a 2016-os évben. Tehát ez az év áll rendelkezésre. 
Nagyon jó lenne, ha a képviselő-testületi üléseket is azzal töltenénk, hogy szakmai munkát 
folytatnánk pl. arról, hogy ezek a pályázatok szakmailag is teljesen rendbe legyenek. Ne 
húzzuk azzal az időt, hogy mindenféle személyeskedésbe bele menjünk, mert azt gondolom a 
város jelenlegi anyagi  helyzetében teljesen felesleges tevékenység. Tehát 2016-ban van arra 
lehetőségünk, hogy az Európai Uniós költségvetési ciklusban a megyében kiírt pályázatokból 
jelentős pénzeszközökhöz jusson a város és azt gondolom nincs idő egyéb felesleges 
dolgokra. Tessék jegyző úr.

Bendes     István     jegyző:   Egyeztettünk. Amit a polgármester úr elmondott ezek a megyére kiírt 
pályázatok. Igazából meg fognak jelenni egyéb más pályázatok. Ezeknek a kiírását már 
ismertettük, de a tartalmát nem. Emiatt ezekről most nem akartuk tájékoztatni a testületet, 
mert a kiírásban fognak egyértelműen szerepelni, hogy mire pályázhat az önkormányzat, vagy 
milyen pályázatra több önkormányzat közösen konzorciumban. Igazából nyílnak még ezen 
kívül számunkra pályázati kiírások. Az viszont nincs bent, amikor a költségigény kiíródik. 
Március környékétől meg fognak jelenni a vidékfejlesztési pályázatok, amelyeknek egy része 
szintén ránk vonatkozik, de egyből hozzuk a Képviselő-testület elé, hogy milyen pályázatok 
vannak. Mozduljunk, vagy ne mozduljunk ezek felé. Ezekkel a pályázatokkal kapcsolatosan 



csak tájékoztatásul,  ami egyedileg elkészül,  sajnos nem tudjuk tartani a havi  egy testületi 
ülést, arra fogjuk kérni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogyha elkészült, szükséges dönteni, 
hogy mehet, vagy nem mehet. Ezek a pályázatok, amik most tájékoztatásra kerültek, azt hozzá 
kell tennem ezek mind 100 %-os támogatottsággal vannak, az úgynevezett önerőt ehhez nem 
kell biztosítani. Abban egyeztünk meg az Aditus Kft. kapcsán is, hogy nem tudunk, és nem 
vagyunk  képesek  arra,  hogy  sikerdíjat  fizessünk.  Tehát  sikerdíj  nélkül  kell  tudni  a 
pályázatíróknak is megfogalmazni és megoldani a feladatot.    

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Köszönöm. Az előterjesztést a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tárgyalta, felkéri az elnök urat a tájékoztatásra. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság a pályázati lehetőségeket tárgyalta és egyhangúlag támogattuk. 
Felvetődött egyéb pályázati lehetőség is. A közlekedésfejlesztési prioritás Győr –  Tapolca 
összekötő út benne van a kezdeményező prioritásban. Nagyon sajnálom, hogy a korábbi 
Képviselő-testület a 47.500.000,-Ft-os, az elkerülő útnak az előkészítését segítő pénzről 
lemondott. Sajnos meg fogjuk érni azt, hogy Pápáig el fog készülni ebben a ciklusban a Győr 
–  Pápa közötti autópálya, autóút. Tapolca felé lesznek erősítések. Nem tudom, hogy a 
kavicsbánya vállalkozót mennyire lehet majd bevonni a fejlesztési elképzelésekbe. Nem 
biztos, hogy együtt tudunk haladni, le fogunk maradni. Nyilván a barnamezős beruházásokat, 
azokat előtérbe kell helyezni, mivel nagyobb ingatlanok nem állnak rendelkezésre. Azért 
annak továbbhaladását biztosítani kell. Maximálisan ki kell használni azt a lehetőséget, ami 
rendelkezésre áll. Nyilván olyan pályázatokat kell elkészíteni, hogy abba senki ne tudjon 
belekötni, mert akkor esélyünk van. Részt vettem az előkészítésben, illetve megnéztem ezeket 
a pályázati lehetőségeket, be is kalkuláltunk összegeket. Ha összejön, akkor tudunk 
eredményt elérni. Akkor tudunk sikeresek lenni, ha olyan pályázatokat készítünk, amibe senki 
nem fog beleszólni. Sem a politika, sem pedig a Bíráló Bizottság. Köszönöm szépen.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Elnök úr köszönöm szépen. Valóban Holczinger László 
képviselő úrral, illetve Mayer Gábor képviselő úrral is volt lehetőségem, hogy részletesen 
egyeztessük ezeket a pályázatokat. Mindannyian egyetértettünk, hogy ezeken a pályázatokon 
induljunk. Magam részéről én is nagyon sajnálom, hogy a korábbi Önkormányzat lemondott 
erről a 47.500.000,-Ft-os összegről, ami kifejezetten előkészíthette volna a devecseri elkerülő 
utat. De én azt kérném, hogy húzzunk egy vonalat, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy mi 
volt, hanem azzal foglalkozzunk, hogy ezeken a 2016-os pályázatokon minél nagyobb 
arányban, minél jobban szerepeljen a város. Ez az egy lehetősége van a településnek.
  
Több kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 5 fő, a 
döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Terület–  és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében a TOP-3.1.1-15 számú „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés”  tárgyú pályázati felhívásra „Kerékpárút Devecsertől Somlójenőig” 
címmel konzorciumi együttműködés keretében Somlóvásárhely Község Önkormányzatával és 
Somlójenő Község Önkormányzatával közösen pályázatot kívánjon benyújtani azzal, hogy a 
konzorcium vezető Devecser Város Önkormányzata lesz. A pályázaton elnyerni kívánt összeg 
500 millió forint.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodást aláírja, és a pályázatot nyújtsa be.



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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

28/2016. (I. 27.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Terület–  és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-3.1.1-15 
számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”  tárgyú pályázati 
felhívásra „Kerékpárút Devecsertől Somlójenőig”  címmel 
konzorciumi együttműködés keretében Somlóvásárhely Község 
Önkormányzatával és Somlójenő Község Önkormányzatával közösen 
pályázatot kíván benyújtani azzal, hogy a konzorcium vezető Devecser 
Város Önkormányzata lesz. A pályázaton elnyerni kívánt összeg 500 
millió forint.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást aláírja, és a pályázatot 
nyújtsa be.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ azonnal

20./     Napirendi     pont:  

Alpolgármester megválasztása, eskütétele, eskütételei okmány aláírása, 
tiszteletdíjának megállapítása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Kozma György képviselő 20:32 órakor kiment az ülésteremből. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Tettem már javaslatot korábban hivatalosan, aztán tettem 
még egyszer egy javaslatot nem hivatalosan. Mivel a nem hivatalos felkérésemre még választ 
nem kaptam, én azért megvárnám a választ és akkor szeretném ezt a napirendi pontot 
érdemben tárgyalni. Tehát a mai ülésen nem tennék javaslatot. Mindenesetre ennél a napirendi 
pontnál szeretnék elmondani két dolgot.  Az egyik dolog meg fogom kérni a jegyző urat, hogy 
ismertesse a Kormányhivatalnak a döntését. A másik dolog, szeretném én ismertetni csak 
azért, hogy tisztán lássunk ebben a dologban, mert mindenféle városi mendemondát lehet 
hallani. 2014. október 12.-én volt az önkormányzati választás a legutolsó és van Veszprém 
megye és Komárom-Esztergom megye határán egy kis település. Ennek a kistelepülésnek az a 
neve, hogy Réde. Réde településen 2014. október 12. óta nem sikerült alpolgármestert 



választani. Ennek az az egyszerű oka van, hogy az ottani polgármesternek a javaslatát az óta 
sosem szavazta meg a Képviselő-testület. Csak azért érdekességként elhoztam, nem tudom 
jegyző úrnál itt van-e az a kis írás. Valahol itt megvan. Van az interneten egy érdekes írás 
ezzel kapcsolatban. Gondoltam, hogy ezt azért érdemes elmondani, csak azért, hogy ezeket a 
különböző téves információkat helyre tegyük. Csaknem 400.000,-Ft-ra büntette Réde 
Önkormányzatát, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, mert a Képviselő-testület 
a törvényi előírások ellenére az önkormányzati választások óta nem választott 
alpolgármestert. A mulasztás oka, hogy Pölöskei József független polgármester jelöltjét a 
Képviselő-testület egyszer sem fogadta el. A lap szerint a Kormányhivatal többször 
felszólította a települést, hogy válasszanak alpolgármestert. Majd bíróságra került az ügy, 
ennek fejleménye a 386.000,- Ft-os büntetés. Pölöskei úgy nyilatkozott, hogy a történtek sok 
helybélit felháborították. Szerinte a bírságot nem a közös kasszából kellene kifizetni, hanem a 
képviselőknek kellene összeadniuk, mert a hiba nekik róható fel.

Óvári Márton és Kozma György képviselők 20:36 órakor visszajöttek az ülésterembe.

Hát érdemes azért ezen elgondolkodni. Bizony tanulságos történet. Én a magam részéről úgy 
gondolom, hogy a településünk érdekében érdemes lenne főleg a pályázatok érdekében, de 
tovább menve, annak érdekében is egyfajta státusz szimbólumot teremteni, ahol tényleg a 
nyugodt munkavégzés lehetővé válik, hogy napi szinten azzal tudjunk foglalkozni, hogy 
ezeket a pályázatokat, mint ahogy Holczinger László elnök úr mondta 100 %-os pontossággal, 
a lehető legjobban tudjuk benyújtani. Tehát ne vonja el, nehogy apró porszem kerüljön a 
gépezetbe és a miatt csússzunk el esetleg pályázatokon időben. Én azt gondolom, mind 
annyian arra tettünk esküt képviselőként, polgármesterként, hogy a legjobb tudásunk szerint 
lehetőleg  segítsük a településünket. Itt is hozzá lehet tenni, hogy a legjobb tudásunk és 
lehetőségünk szerint járjunk el.  Azért érdemes ezt átgondolni mindenkinek és félre tenni azt a 
bizonyos pártpolitikát, mert kis településen szerintem nincs helye a pártoskodásnak. 
Mindannyiunk érdeke, hogy lobbizzunk, teljesen mindegy, hogy ki milyen színekben indult. 
Mindenkinek, aki részt vesz, a testületi munkában mindenkinek azon kell dolgozni, hogy ezek 
a pályázatok elkészüljenek. Ez Devecser érdeke. És ha el kell menni a miniszterelnökhöz, 
akkor el kell menni a miniszterelnökhöz. El kell menni az összes miniszterhez, az összes 
államtitkárhoz, az országgyűlési képviselőhöz, megyei közgyűlés elnökéhez. Mindenkihez el 
kell menni. A lényeg az, hogy nyerjünk ezeken a pályázatokon és ebben szeretném a 
segítségét kérni mindenkinek. A képviselő úrnak is szakmai támogatását, munkáját. Mert csak 
egy egységes, összefogni képes település tud ezeken a pályázatokon eredményes lenni. Nos, 
ezt el kellett, hogy mondjam. Mint, ahogy beharangoztam jegyző úrnak átadnám a szót, egy 
tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk még eleget. 

Bendes     István     jegyző:   Egyrészt, másrészt annak ismeretében, hogy kötelezettség is terheli a 
polgármestert és kötelezettség terheli a Képviselő-testületet is abban, hogy alpolgármestert 
válasszon. Mivel jelenpillanatban még nincs alpolgármestere az Önkormányzatunknak, ezért a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, Takács Szabolcs úr törvényességi 
felhívással élt az Önkormányzatunk felé, amely így szól és ismertetném a Tisztelt 
Lakossággal is. Tisztelt Képviselő-testület! Devecser Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felé –  arra tekintettel, hogy a jogszabály alapján kötelezően fennálló 
határozathozatali kötelezettségének nem tett eleget – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített hatáskörömben 
eljárva törvényességi felhívással élek az Önkormányzat felé. Az önkormányzati törvény 
alapján legalább egy alpolgármesternek a választása minden önkormányzatnál kötelező. A 



Képviselő-testület a korábbi alpolgármester megbízását visszavonta. A polgármester a 2015. 
november 16-i ülésén javaslatot tett az alpolgármester személyére. Az érintett azonban a 
tisztséget nem vállalta. A 2015. november 30-i képviselő-testületi ülésen a polgármester újabb 
személyt nem javasolt, így a tisztség jelenleg is betöltetlen. A Képviselő-testület az 
alpolgármester megválasztásának elmulasztásával az Mötv. 74. § (1) bekezdésében előírt 
határozathozatali kötelezettségének nem tett eleget. Ugyanezen törvény 134. § (1) bekezdése 
alapján felhívja a Képviselő-testületet, hogy legkésőbb a felhívás kézbesítésétől számított 45 
napon belül, ennek határideje 2016. február 6. lesz, a felhívásban foglaltakat vizsgálja meg, a 
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést szüntesse meg.  Kéri a Képviselő-testületet, hogy 
a tett intézkedésről, egyet nem értése esetén annak indokolásáról a fenti határidőben, a 
Nemzeti Jogszabálytár felületén tájékoztatni szíveskedjen. Tájékoztassa a Képviselő-
testületet, hogy amennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére nyitva álló határidő 
eredménytelenül telik le az Mötv. 134. § (2) bekezdése alapján a törvényességi felügyeleti 
eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben döntök. Ebből következően, 
hogy a törvényességi felhívást miután az Önkormányzat megkapta, minimum kötelezettség 
terheli. Határozatban kell viszont reagálnunk erre a kérésre. A határozat szövegét a hivatal 
részéről ekként fogalmaztuk meg, mert  sejtettük,  hogy  körül belül mi lesz várható ma. 
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megkeresi  a Veszprém Megyei 
Kormányhivatalt és tájékoztatja, hogy a VEB/004/1279/2015. számú törvényességi 
felhívásban foglaltakat a 2016. január 27. napján megtartott  ülésén megtárgyalta, az abban 
foglaltakat tudomásul veszi. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésben foglalt törvényi kötelezettségének 
az alpolgármesteri tisztség betöltésére a mai ülésén döntését meghozni nem tudta, mivel 
Devecser Város Polgármestere személyi javaslattal nem élt az alpolgármesteri tisztség 
betöltésére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglaltakról a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját tájékoztassa. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ennyi. Azt gondolom, hogy világos. Határozatban fogunk 
dönteni.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete keresse meg a Veszprém Megyei 
Kormányhivatalt és tájékoztassa, hogy  a VEB/004/1279/2015. számú törvényességi 
felhívásban foglaltakat a 2016. január 27. napján megtartott ülésén megtárgyalta, az abban 
foglaltakat tudomásul veszi.
2./ A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 74.  § (1) bekezdésben foglalt törvényi kötelezettségének az alpolgármesteri tisztség 
betöltésére a mai ülésén döntését meghozni nem tudta, mivel Devecser Város Polgármestere 
személyi javaslattal nem élt az alpolgármesteri tisztség betöltésére.
3./ A Képviselő-testület kérje  fel a polgármestert, hogy az 1-2./ pontban foglaltakról  a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját tájékoztassa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
                3./ 2016. február 6.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 
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