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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága 2018. szeptember 3-án (hétfőn) 13.00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről. 

Az ülés helye: Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal
                         Devecser, Deák tér 1.

Jelen vannak: Vörös Tibor bizottság elnöke
Baráth Szilvia
Rosta Zoltán
Bella József
Zsigmond János bizottsági tagok

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Nyárs Hajnalka bizottsági tag

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Vági Zsolt bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Ferenczi Gábor polgármester
Bognár Ferencné alpolgármester
Bendes István jegyző
Szentes Gáborné beruházási ügyintéző
Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr
Molnár András Kadocsa Startmunka program vezető
Ács Attila ügyvezető igazgató
Bognár Balázs ügyvezető igazgató

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Várbiróné Bencze Barbara jegyzőkönyvvezető

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Köszöntöm az ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel
a megválasztott 7 fő bizottsági tagból 5  fő bizottsági tag jelen van. A nyilvános ülést
megnyitom. Javaslom a napirendek elfogadását azzal, hogy a napirendről vegyük le a 20./
napirendi pontot. A napirendek tárgyalásánál vegyük előre a 22./, 9./, 10./ és 21./ napirendi
pontokat.



Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5  igen szavazattal –  egyhangúlag –  a napirendet az
alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D
T á r g y : E l ő a d ó :

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

Ferenczi Gábor
polgármester

2. Devecser Sportegyesület elszámolása Ferenczi Gábor
polgármester

3. Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése Ferenczi Gábor
polgármester

4. Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz szivattyú felújítása Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

8. Fakivágás – Park utca Ferenczi Gábor
polgármester

9. Startmunka programba 1 fő tovább foglalkoztatása Ferenczi Gábor
polgármester

10. Startmunka  program  keretében  elvégzendő  földművelési
tevékenységekre megbízás

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester



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

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

19. Oktogon-Rubber  Kft.  0623/2  hrsz-ú  ingatlan  bérelt
ingatlanrészre vételi ajánlata

Ferenczi Gábor
polgármester

20. Meggyeserdő laktanya területén hangár bérbeadása Ferenczi Gábor
polgármester

21. Sportpálya karbantartása Ferenczi Gábor
polgármester

22. Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  belső
ellenőrzése

Ferenczi Gábor
polgármester

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

22./     Napirendi     pont:

        Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. belső ellenőrzése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az anyagot mindenki megkapta. A
Felügyelőbizottság kérésére lett ez a vizsgálat elvégezve, amit Kövesiné Müller Katalin belső



ellenőr készítette el.  Az ellenőrzött időszakban az alábbi vezetők voltak hivatalban, Ferenczi
Gábor polgármester, Bendes István jegyző, Ács Attila ügyvezető. Az ellenőrzés tárgya a Kft.
2017.  évi  gazdálkodásának  ellenőrzése.  A vizsgálat  célja  az  előző  belső  ellenőrzések
javaslataira  tett  intézkedések  megvalósultak-e,  a  2017  fordulónapi  leltár  végrehajtásának
felülvizsgálata.  A  leltárhoz  kapcsolódó  dokumentumok  felülvizsgálata,  leltár  teljes
körűségének felülvizsgálata.  A 2017 év gazdálkodásának ellenőrzése.  Kiadások, bevételek,
tevékenységhez  kapcsolódó  szerződések,  megállapodások  ellenőrzése.  A  2017  év
szabályszerű  működését  szabályozó  gazdálkodáshoz  kapcsolódó  szabályzatok  ellenőrzése.
Ács Atilla ügyvezetővel és a könyvelővel is felvette a kapcsolatot, hogy részére átadják az
ügyiratokat.  A számviteli törvény 2012. január óta többször került módosításra, a Devecseri
Városüzemeltetési  Kft.  a  változtatásokkal  összhangban  nem  módosította  számviteli
politikáját,  valamit  az  ezzel  összefüggő  szabályzatait.  2015  évben  Bocskay  és  Társa  Bt.
lefolytatott egy ellenőrzést.  Felhívták a Kft.  vezetésének a figyelmét, hogy a szabályzatait
nem  aktualizálta,  azok  általános,  nem  a  vállalkozás  specialitásait  figyelembe  vevő
szabályzatok.  Nem  készült  FEUVE  szabályzat,  nem működik  a  folyamatba  épített  belső
kontroll. Számviteli törvény által előírt Önköltség számítási szabályzattal nem rendelkezik.
2017  évben  a  Városüzemeltetési  Kft.  árbevétele  jelentősen  növekedett,  ezen  belül  is  a
vállalkozási  tevékenység  árbevétele.  A  piac  üzemeltetése  során  a  bevétel  épületek
bérbeadásából,  parkolási  díjból,  napi  jegyekből,  büfé  hely  bérbeadásából,  valamint  WC
használatból tevődött össze. A Városgazdálkodási Kft. nem rendelkezik Önköltség számítási
szabályzattal,  bérbeadásánál  a  bérleti  díj  mértékének  kialakítása  nincs  szabályzatban
meghatározva. 2016 decemberében IURATUS Könyvvizsgáló Kft. szakértői véleményt adott
ki, melyben javasolta a bérbeadási tevékenység ellenértéknek meghatározását, a tulajdonos
által  jóváhagyott  Árképzési  szabályzat  készítését.  A  kiadások  között  jelentős  mértéket
képvisel 2017. évben a személyi jellegű kiadások. (50%) 2017 évben a foglalkoztatottak 10 fő
volt, ebből 2 fő szellemi, 8 fő fizikai állományban lévő alkalmazott. A fizikai alkalmazottak
besorolása  minimálbér  volt,  2017.  évi  tájékoztatást  a  munkabér  változásról  az  ellenőrzés
részére nem tudták átadni. A személyi anyagokban munkaköri leírás nem található meg.  A
Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  a  számviteli  törvény  előírása  szerint
szabályzatban  rendelkezett  a  leltározásról  mely  2012.01.01.-től  alkalmazandó.  Ebben  a
Számviteli  törvény  előírásainak  megfelelően  rendelkezett  a  leltározási  kötelezettségről,  a
leltár  előkészítés  menetéről,  a  leltározás  bizonylatairól,  a  leltár  alaki  követelményeiről,  a
leltározás  végrehajtásáról,  értékelési  szabályokról,  leltárkülönbözetek  megállapításáról,
rendezés  módjáról,  a  leltározáshoz  használt  nyomtatványokról.  A  Devecseri
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  az  ellenőrzés  részére  a  számviteli  beszámolóhoz csatolt
„tárgyieszköz leltárfelvételi ív”-et  adta át leltárként,  mely nem tartalmazza teljes körűen a
Városgazdálkodás  valamennyi  eszközeit  és  forrásait.  Valamint  a  saját  szabályozásában
meghatározott  leltározásnak  sem  felelt  meg.  Nem  készült  leltározási  utasítás,  leltározási
ütemterv, megbízólevél, leltározási jegyzőkönyv. Nincs meg a teljes eszköz, készlet és annak
a forrása. Ez a leltározás engem megdöbbentet, akkor felvették egy A4-es lapra azokat az
eszközöket, amit megtaláltak. Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester jelezte, hogy úgy szeretné
ennek a letárnak látni a jegyzékét, hogy tételesen mikor lett vásárolva, hol vannak a gépek
könyvei, de sajnos ez nem történt meg. A Városüzemeltetési Kft. rendelkezett szabályzatban a
selejtezés  rendjéről,  ami  2012.01.01-től  hatályos.  A  szabályzatban  leírták  a  selejtezés,
leértékelés során az eljárási  szabályokat,  a selejtezés során alkalmazandó bizonylatokat.  A
Devecseri Nonprofit  Városüzemeltetési  Kft.  2017. évi selejtezési eljárása nem felel meg a
szabályozásnak,  nem  lehet  megállapítani  a  selejtté  válás  okát,  a  selejtezett  eszközök
hasznosításának,  módját.  A selejtezés  nem jelent  fizikai  megsemmisítést  vagy használatra
alkalmatlanná  tételt.  A selejtezés  a  selejtezendő  dolog  beazonosítását,  a  fennálló  könyv
szerinti  érték kivezetését,  az  eszköz további  sorsáról  döntést,  az  esetleges  hulladék anyag



elszámolását, illetve mindezek dokumentálását jelenti.
Pénzkezelés és a hozzá kapcsolódó bizonylatok ellenőrzésekor tapasztalt hiányosságok: 
-  A pénzkezelési  szabályzat  általánosságban  határozza  meg  a  felelősségi  szabályokat.  A
pénztár  kezelésével  2016.  január  01-től  Garda  Zalánt  bízták  meg,  felelősségi  nyilatkozat
kitöltésére, munkaköri leírásban rögzített feladatok megnevezésére nem került sor. 
- Nem határozták meg a pénztár napi készpénz állományának záró értékét. 
- A KFT pénzkezelés szabályzata szerint a pénztár zárásra havonta kerül sor, a pénztár zárás
után a készpénzállomány nem haladhatja meg az 1.500.000 Ft-ot. Szeptember hónapban a
készpénz záró állománya meghaladta a szabályzat szerint meghatározott mértéket. 
-  A szabályozás  szerint  az  ügyvezetőnek  csak  év  végén  (12.31.)  kell  ellenőrizni  a  pénz
készletet,  ezzel  a  gyakorlattal  nem működött  a  folyamatba  épített  ellenőrzés  a  készpénz
kezelés során, a pénztárjelentést csak a pénztár kezelésével megbízott személy írta alá. Mivel
jelentős készpénz bevétel keletkezik a Piac működtetésével mindenképpen ezen a gyakorlaton
változtatni szükséges. 
- Készpénz bevételezésnél és kifizetésnél nem alkalmazták a pénztár bevételezési és kiadási
bizonylatot. A munkabér kifizetésnél több hónapban a kiadás csak a pénztárkönyvben jelenik
meg, sem kiadási pénztárbizonylat, sem munkaér átvételét igazoló bizonylat nem található
meg.
- A pénzkezelési  szabályzatban nem rendelkeztek a  készpénzben és a bankszámlán tartott
pénzeszközök közötti forgalomról.
Röviden ezeket az észrevételeket felsoroltam. Ez az ellenőrzés ugyanúgy fog folytatódni a
Könyvtárnál,  a  Családsegítőnél,  Óvodánál.  Örülök,  hogy  ilyen  pontos,  precíz  mindenre
kiterjedő jelentést készítettek. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kövesiné Müller Katalin belső ellenőr: Ha van kérdés, nagyon szívesen válaszolok bármire.

Rosta Zoltán    Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság   tagja: Meghallgatnám a Kft. vezetőit az
elhangzottakkal  kapcsolatban.  2015-ben  a  Bocskay  és  Társa  már  felhívta  a  szabályzatok
aktualizálására.  Voltak  azóta  beszámolók  és  ezek  sosem  lettek  számon  kérve.  Utána
érdeklődtem, ennél a számviteli  törvény által  előírt önköltségi számítási szabályzattal  nem
kell  rendelkezni.  A  Kft.-nél  egyszerűsített  beszámolót  végeznek,  amire  nincs  szükség,
állítólag  nagy cégeknél  kell  ezt  a  számviteli  önköltségi  szabályzatot  elkészíteni.  Aztán  a
bérleti díj, hogy nincsen szabályzatba meghatározva. De a hangároknál meg volt állapítva,
hogy m2 után mennyi, nem tudom az nem jó. A munkaköri leírás, nem tudom hogyan lehetne
egy Kft-nél mikor sokszor ad hoc jelleggel dolgoznak. Biztos, hogy meg kell csinálni ezeket a
munkaköri  leírásokat,  csak  számomra  olyan  életszerűtlen.  A pénzkezeléssel  kapcsolatban,
pedig egyszer fel volt írva, hogy 1.500.000,-Ft volt a kasszába, az azért volt ott mert egy
szombati piaci nap bevétele. Ilyenkor azt hova vigyék, mert zárva van minden? Az igaz, hogy
a Garda Zalánnak nem volt munkaköri leírása, de egy kiegészítés a szabályzatba ha jól tudom
meg volt  adva.  Aztán  az  aláírással  kapcsolatban,  az  Attila  nagyon sokáig táppénzen volt,
akkor volt a Kadocsa megbízva, mint ügyvezető.

Vörös   Tibor  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Tévedés,  decemberben  volt.
Befejezte képviselő úr vagy van még kérdése?

Rosta Zoltán Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Még lenne 1-2 kérdésem. A készpénz
befizetésénél és kifizetésénél nem alkalmazták a pénztárkönyv bevételét. Tudomásom szerint
ez csak akkor kell, ha nincs készpénzfizetési számla. Ez egy alaposan kidolgozott munka, fel
kell hívni az Önkormányzatot és a Kft., hogy a jövőben ezek szerint járjanak el.  Ezeket a
hiányosságokat, amivel szembesítenek bennünket, azt ránk nézve is egy irányvonalnak kell



tekinteni. Biztos az Önkormányzatnak is van leltárkezelési szabályzata, nem tudom, hogy ők
úgy járnak-e el, hogy mindenre ráírják, hogy miért selejtezték, hova tették. Erre is kíváncsi
lennék, hogy ott minden tökéletesen működik-e. Köszönöm, csak ennyit szerettem volna. 

Vörös   Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A belső ellenőr hölgy előzetesen
felkereste a Kft-t  és minden dokumentációt személyesen kért.  2012. óta eltel  6 év, akárki
akármit mond ezeket folyamatában lehetett volna korrigálni. 2016. decemberétől belépett a
használtcikk  piac  forgalma.  A  munkaköri  leírást  a  munka  törvénykönyve  előírja.  A
pénzkezelést is nagyon szigorúan veszik, nem történhet a készpénzes kifizetés. Tudomásom
szerint volt, aki készpénzben vette fel a fizetését, ez nyomon követhetetlen.

Ferenczi Gábor polgármester: Elnök úr és Képviselő úr is elmondta, hogy ez egy nagyon
alapos és részletes ellenőrzés, amit én is megköszönök. Zoltán mondta, hogy figyelmeztetni
kel az Önkormányzatot és a Kft. is, ha valamilyen hiányosság van. Itt a tisztánlátás kedvéért
fontosnak tartom a kérdést felvetni, hogy kinek a feladata, illetve felelőssége volt az elmúlt
években a  szabályzatoknak az  elkészíttetése,  a  munkaköri  leírásoknak az  elkészíttetése,  a
leltározás  és  annak  a  megfelelő  dokumentálása.  A  másik,  ami  elhangzott,  hogy  van-e
kapcsolat aközött, hogy az elmúlt években a Képviselő-testület többsége elfogadta az éves
beszámolót, annak ellenére, hogy a szabályzatok nem voltak rendben.  

Kövesiné Müller Katalin belső ellenőr: Ugye 2015-ben volt egy belső ellenőrzés. 2011. óta
van belső ellenőrzési  kötelezettsége  az  Önkormányzatoknak és  ez részletesen leírja,  hogy
miről szól a belső ellenőrzés. Itt  mindig van egy belső ellenőrzés,  amit követnie kell  egy
intézkedési  tervnek  egy megvalósításnak.  Nem tudom mi  történt  2015-ben,  de  bizonyára
elkészült az intézkedési terv és ebben le volt írva, hogy mikorra készülnek el a hiányosság
kiküszöbölései. Ha letelik a határidő akkor egy utóellenőrzés következik, ami megállapítja,
hogy valóban jól történt-e. Nem tudom mi volt az előzményt, de ezt vehetjük úgy, hogy egy
utóellenőrzés. Az utóellenőrzés után most ismételten fel kellett hívni a figyelmet, mivel nem
készült el, nem lehetett leírni, hogy ez most jó és elkészült. Ezért van az, hogy ismételten újra
meg újra. Ezután az ellenőrzés után is készül egy intézkedési terv, amiben meghatározzák,
hogy mikorra fog ez kijavítódni. Ez egy gazdálkodó szervezet de nem függetleníthetjük el
attól,  hogy  100%-os  tulajdonú  önkormányzati  Kft.  vagyis  nem  csak  azok  a  szabályok
vonatkoznák rá,  mint egy gazdálkodó szervezetre,  hanem egy kicsit  szigorúbbak, amik az
Önkormányzatra  is  vonatkoznak.  Van  egy számviteli  törvény,  egy munka  törvénykönyve.
Egyetértek Önnel, hogy sokszor életszerűtlen, de mindennek megvan az oka, ha előírják akkor
meg kell valósítani. Az önköltségi szabályzatot pedig a számviteli törvény írja elő. Felsorolja
a kötelező szabályzatokat. Ha valamilyen értékesítés folyik, akkor meg kell mondani, hogy mi
alapján. Azt is lehet, hogy testületi ülésen határozzák meg az árakat, de utalni kell arra, hogy
hogyan  alakítja  ki  az  árképzését.  A munkaköri  leírás  is  törvényi  kötelezettség  a  munka
törvénykönyve írja elő és sajnos ez sem kerülhető ki. Mindig odaraknak egy mondatot, hogy
valamint amivel a munkáltató szóban megbízza. A pénztárbizonylat érdekes kérdés, pontosan
nem határozza meg a kötelezettségét a pénztár bizonylat használatának, viszont valamilyen
bizonylattal alá kell támasztani a gazdasági tevékenység megtörténtét. Amiről itt szó van azok
munkabér  kifizetések  voltak,  amiről  nem  volt  semmiféle  bizonylat.  Se  a  dolgozónak  az
átvételi aláírása. 

Rosta Zoltán Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Azt hiányolom ebbe a beszámolóba,
hogy ha már olyan alapos volt, nem tudom, hogy bele kellett-e volna írni, hogy hosszú ideig
nem volt szerződés az Önkormányzat és a Kft. között. Felelős-e ezért valaki, hogy ez nem
készült  el  időben.  Az  Önkormányzat  és  a  Kft.  között  kellett  volna  lennie  egy  bérleti



szerződésnek a kinti piac üzemeltetéséről, pénz átadásáról. 

Kövesiné Müller Katalin belső ellenőr: Én 2017. évet néztem. 

Rosta Zoltán Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor már javában működött ez a
dolog, de akkor még mindig nem volt meg a bérleti szerződés.  

Kövesiné Müller Katalin belső ellenőr: Akkor ez kimaradt.

Rosta Zoltán Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság tagja: Tényleg nagyon alapos,  rengeteg
dolgon el lehetne csámcsogni. 

Kövesiné  Müller  Katalin  belső  ellenőr: Nagyon  sokáig.  Az  a  helyzet,  hogy  adott
időintervallum volt és ami ebbe belefért, igyekeztem minél alaposabban. A belső ellenőrzés
azért van, hogy még a hatóságok előtt figyelmeztessük a hiányosságokra, a hatóságok talán
már büntetni is fognak. 

Rosta  Zoltán  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság tagja: Reméljük  ezek rövid  időn  belül
kijavítódnak. A jegyző úr is mondta, hogy minden segítséget megad az Önkormányzat a Kft-
nek. Nem értem, hogy ezeket a felsorolt dolgokat miért nem ellenőrzik, hogy megtörtént-e.
Miért ilyenkor derül ki.

Kövesiné Müller Katalin belső ellenőr:  Erre van az intézkedési terv.  Maga a számviteli
beszámoló attól még elfogadható, mert magáról a gazdálkodásról szól. Mögötte, hogy mi van,
arra a testületnek nincsen rálátása, ezért kell egy ellenőrzés, ami odamegy és azt mondja itt
vannak a bizonylatok ezekbe mi van, hogy zajlott le a dolog, mert igazából senkinek nincsen
rálátása.  Ez egy segítő jellegű dolog, hogy ki  hogyan fogadja meg más dolog. Leírhatják
2015-be,  2017-ben,  de  ha  nem  történik  semmi,  az  probléma.  A  folyamatba  épített
ellenőrzések, a szabályszerű működés ez a vezetőség feladata. Az ő felelősségük, hogy ezek
jól működjenek. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Nagyon sok minden nem tiszta  ezekben a dolgokban.
Attilát  a  4  év  alatt  folyamatosan  támadtam  a  hiányosságok  miatt,  viszont  Rosta  Zoltán
képviselőnek  igaza  van  egy az  egyben.  Itt  van  egy olyan,  hogy a  Kft.  nem rendelkezik
önköltségi  számítási  szabályzattal,  bérbeadásnál  a bérletti  díj  mértékének kialakítása nincs
szabályzatban meghatározva. De ezt mi határoztuk meg, a Képviselő-testület. 

Vörös   Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Erre mondta jegyző úr, hogy minden
segítséget megad, de ezek nem készültek el. Nincsenek felülvizsgálva, nincsenek pótolva ezek
dolgok. 

Bognár Ferencné alpolgármester: 2015-ben is jelezték az ellenőrzésen a hiányosságokat, de
semmi  nem  történt.  A  kérdésem  az,  hogy  hogyan  tovább,  mi  a  megoldás?  Leülünk,
beszélgetünk, leégetjük magunkat, vitatkozunk egymással, feszültségek jönnek ki, de semmi
nem történik. Ha személyi problémák vannak, akkor mondjuk ki, hogy Ács Attila, Bognár
Balázs nincsen rátok itt szükség, mert mi jobban csináljuk. De nem csináljuk jobban, mert a
piacüzemeltetés  soráni  bevételnél  a  bevételeket  néztük,  a  kiadásokat  nem,  ami  miatt
halmozódik a szemét. Erre nincsen válasz, nincs megoldás, ezt szeretném tudni. 

Ács Attila ügyvezető:  Az elmúlt 18 év során sok belső ellenőrzés volt, a hölgy meg tudná



mondani,  hogy  nincs  olyan  cég,  ahol  nem  lelhetőek  fel  hiányosságok.  A bérkifizetéssel
kapcsolatban, senki nem veszi át úgy a bérét, hogy a bérelszámoló lapját ne írná alá. Ez a
széfben  van  őrizve  nálunk.  Ezt  meg  tudom  mutatni,  nem  tudom  miért  maradt  ki.  A
szabályzatokkal  kapcsolatban  egyetlen  egy  szabályzat  volt,  amit  próbáltunk  mi  magunk
módosítani miután a piac üzemeltetés is hozzánk került így a házipénztárba megnövekedett a
készpénz.  Amit  a  Rosta  képviselő  úr  említett  az  pont  egy  ilyen  hétvégi  dolog  volt.  A
befizetések  számla  alapján  történnek.  Minden  parkoló  díjat,  mindent  testületi  határozat
alapján kérünk. Ezeket az összegeket nem mi találjuk ki, de biztos igaza van Önnek, hogy
ezeket is le kell írni. Kérdésem volt, hogy tud-e abban segíteni, hogy ezeket a szabályzatokat
ki  csinálja  meg.  Nekünk  nincsen  olyan  emberünk,  aki  megtudná.  A  munkaköri  leírást
általánosságban  le  tudjuk  írni,  tudjuk  pótolni.  Az  irodában  lévő  pénzforgalomról  nem
beszéltünk.  Egy szombati  nap  bevételét  a  jegyszedőnk  hétfőig  otthon tartja,  Devecserben
nincs lehetőség, hogy fiókot béreljünk, ahova betehetnénk a pénzt a hétfői elszámolásig. Van
8 dolgozónk, ebből 2-3 alkalmas, aki a leltározásban részt vesz. Megbízólevelet valóban nem
írtunk, de szóban megtárgyaltuk. Aláírásukkal jelezték, hogy ezen részt vettek. Nem akarok én
visszafelé  mutogatni,  az  elmúlt  évekbe  én  kaptam  hideget  meleget,  de  inkább  hideget.
Szeretném megkérdezni a tisztelt  Önkormányzatot, hogy az elmúlt 4 évben a sportpályára
vásárolt eszközt mikor leltározták le utoljára? Kinek a tulajdonában van, értékben hol tart?
Mennyi m3 tűzifája van az Önkormányzatnak, amit nálunk tárolnak? A fűrészállomány hova
tűnt el az én betegszabadságom alatt amivel most nem tudunk köztéri bútorokat javítani, mert
ami ott volt más célra lett felhasználva. Nemes célra hozzáteszem, de így most nem tudjuk
megcsinálni, amit beterveztünk. Lehet nem választunk jól, de leltároztunk. De van egy másik
dolog,  ahol  leltár  sem  készült.  Nekem  sincs  munkaköri  leírásom,  én  megcsináltam  a
dolgozóknak, de nekem nem csinálta meg az Önkormányzat. 

Bendes István jegyző: Nem írtad alá.

Ács Attila ügyvezető: Egy pillanat, van vagy nincs? Nincs. Közösen kellene dolgozni, nem
veszekedni kellene, egyszer és mindenkorra rendbe kellene tenni. Bízzunk meg valakit, aki
olyan  szabályzatot  tesz  elénk,  amire  egy  belső  ellenőrzésnél  azt  mondják  rendben  van,
betartható.
 
Ferenczi Gábor polgármester:  Jegyző úrtól kérdezném, ha jól emlékszem két vagy három
éve készítettünk, akkor, hogy hogy még sincs?  

Ács  Attila  ügyvezető: Csak  arra  emlékszem,  hogy  volt  egy  ilyen,  hogy  ha  eredményt
képzünk, akkor kapok 10% jutalmat. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Én  ilyenre  nem emlékszem,  olyanra  emlékszem,  amiben
benne van a kórház területének karbantartása. 

Ács Attila ügyvezető: Olvastam egy munkaköri leírást, amit e-mailben kaptam meg, hogy ha
pl.  12  cm-nél  nagyobb  a  fű,  akkor  e  kell  vágni.  Ha  nagyobb  és  nincs  levágva  akkor  a
támogatás elmarad.   

Ferenczi Gábor polgármester: Jegyző úr van munkaköri leírás?

Bendes István jegyző: Készítettünk, de nincsen aláírva az igazgató részéről. 

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Attila  hadd  kérdezzem  meg,  ha  a  hivatal  elkészítette  a



munkaköri leírást, akkor te miért nem írtad alá?

Ács Attila ügyvezető: Nem tudom már, de nem mentegetni akarom magamat. 

Ferenczi Gábor polgármester: Van egy munkaköri leírásod, de ezek szerint te szándékosan
nem írtad alá? 

Ács Attila ügyvezető: Nem, szerintem az a nonszensz, hogy amikor polgármester urat hívom,
akkor nem veszi fel a telefont, és Ön megállapítja, hogy ha én két csörgés után nem veszem
fel, akkor nem dolgozom. 

Vörös   Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Értem, amit Ács Attila mond és
tényleg az lenne a jó, ha a Kft. jövője egyszer és mindenkorra rendbe tennénk. Ha kapunk egy
ellenőrzést, akkor azt meg fizetheti az Önkormányzat. 2012 óta ez nem volt folyamatában
végrehajtva. A tűzifáról meg a kivágott fával kapcsolatban, több száz m3 jött össze az évek
alatt, ott voltak tárolva a Kft. területén. Ezeket mind készletre kellett volna venni, hogy hova
került, nyilván kellett volna tartani. 

Ács Attila ügyvezető: Társammal azon vagyunk, hogy a padokat helyrehozzuk, például a
október 4. napján rendezett vörösiszap megemlékezésre. Mivel a Kft. vágta ki a fákat, az a
Kft. leltárjába kerül és a Kft. el is számolja, hogy mire használta fel. Mindegy, hogy mire
használjuk  fel,  csak  ahogy  a  hölgy mondta  legyen  lepapírozva.  Ennyi  az  egész  én  nem
mondtam semmi mást.

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Folyamatosan a bekerüléstől kezdve
a kikerülésig nyilván kell tartani. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Rosta Zoltán Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja:  Az Önkormányzatnak és a Kft-nek
össze kellene ülnie és közösen megbeszélni ezt a szabályzatot. A következő vagy az azutáni
testületi ülésre vissza lehetne hozni, hogy történt-e előrelépés. 

Ács Attila ügyvezető: Nem tudom mennyi időt vesz igénybe? 

Kövesiné Müller Katalin belső ellenőr: Attól függ kit bíznak meg milyen határidővel. Én
Hagyárosböröndit tudom ajánlani, önkormányzatoknak szokott szabályzatot készíteni. Lekéri
az adatokat, sajátosságokat. 

Rosta Zoltán Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nekem az a kérésem, hogy tartsuk
szem előtt ezt.

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A testületi ülésen ezt terjesszük elő a
javaslatokkal  együtt.  Itt  most  kézbe  kell  venni  a  dolgokat  és  a  folyamatosság  érdekében
tudjon  a  Kft.  működni.  Mindent  helyre  kellene  tenni.  Van-e  ezzel  kapcsolatban  kérdés,
hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért



egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület tárgyalja meg a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi
gazdálkodásáról,  valamint  az  előző  belső  ellenőrzések  utóellenőrzéséről  szóló  ellenőrzési
jelentést.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

161/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület tárgyalja meg a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit  Kft.  2017.  évi  gazdálkodásáról,  valamint  az  előző  belső
ellenőrzések utóellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentést.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./ azonnal

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Kövesiné Müller Katalinnak nagyon
szépen köszönjük a munkát.

Kövesiné Müller Mónika belső ellenőr elhagyta az üléstermet.

9./     Napirendi     pont:

Startmunka programba 1 fő tovább foglalkoztatása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az anyagot mindenki megkapta. 1 fő
tovább  foglalkoztatását  kérte  Molnár  András  Kadocsa  a  Startmunka  program vezetője.  A
tovább  foglalkoztatás  2018.  augusztus  31.  napjával  lejárt,  viszont  a  jogszabályi  előírások
miatt 3 hónapig a közfoglalkoztatásba nem kerülhet vissza a 6 fő. Annak érdekében, hogy a
tovább foglalkoztatottakat hátrány ne érje a jogszabályok miatt, az Önkormányzat vezetése
azok részére, akik vállalták, segítséget nyújtott az elhelyezkedésükben devecseri cégeknél. Az
1 fő tovább foglalkoztatását a 2018/2019. évi Startmunka program végéig, 2018. szeptember
1. napjától 2019. február 28. napjáig lenne, melynek bérköltsége 164.910,- Ft/hó lenne. Van-e
ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Bognár Ferencné alpolgármester: Hadd kérdezzem meg, hogy miért van erre szükség, miért
lett az a 6 fő külön kiemelve ebből a programból?



Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A tovább  foglalkoztatás  2018.
augusztus  31.  napjával  lejárt,  viszont  a  jogszabályi  előírások  miatt  3  hónapig  a
közfoglalkoztatásba nem kerülhet vissza a 6 fő.

Bognár  Ferencné  alpolgármester: De  hát  erről  nem  tudtak,  nem  szóltak  ezeknek  az
embereknek? Miből lesz ez finanszírozva?

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ők az Önkormányzattól kérik ezt a
foglalkoztatást. 

Bognár Ferencné alpolgármester: A startmunka programnak fog dolgozni?

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Igen, 2018. szeptember 1. napjától
2019. február 28. napjáig 

Bella József bizottsági tag elhagyja az üléstermet.

Molnár András Kadocsa Startmunkaprogram vezető: Ezt a 6 főt annak idején azért kellett
vállalnunk, mivel elég magas volt a 2017. évi Startmunka bevételünk, több mint 3.500.000,-
Ft.  Úgy  engedélyezték  az  eszközbeszerzést  2017-re,  ha  vállaljuk  6  főnek  a  tovább
foglalkoztatását. Az állattenyésztésnél 2 fő van, akinek megszűnt a szerződése, ha ők most
kiesnek a munkavégzésből, akkor még tovább húzna még 1 főt, aki nem maradna, így akkor 1
ember maradna Meggyeserdőn, aki dolgozik.  

Bognár Ferencné alpolgármester: A startmunkából kiesik 2 fő, 1 főt meg az Önkormányzat
vegyen vissza?

Bendes István jegyző: A legjobb 6 embert tettük át a kötelező hat főbe. Mire a 6 főnek lejárt
a  kötelező  hat  hónap  foglalkoztatása,  nem tudjuk  őket  visszatenni  azonnal  a  startmunka
programba, mert a rendszer úgy működik, hogy ha nem mi foglalkoztattuk, így a rendszer
nem engedi, máshova kell kerülniük. Ezzel később is bajban leszünk, el kéne gondolkodni,
hogy adjuk oda a pénzt a Kft-nek és Attiláék vegyék fel, mert ha le fog telni a február 28.
megint nem fogjuk tudni felvenni őket, mert megint azt tudjuk igazolni, hogy önkormányzati
dolgozók voltak.  Nem fogja visszaengedni a rendszer,  ennek fényében én azt javasolnám,
hogy adjuk oda ezt a támogatást a Kft-nek, hogy fel tudják venni. Nem a mi dolgozónk lesz,
de nekünk fog dolgozni.  

Bognár Balázs ügyvezető: Ha a Startmunka programba lehet felvenni 1 főt, akkor hozzánk
miért nem lehet felvenni plusz 1 főt? 

Bognár  Ferencné  alpolgármester: Kadocsa  az  új  testület  még  nem  kapott  beszámolót,
szeretném, ha meglenne.

Molnár András Kadocsa Startmunkaprogram vezető: Engem ezzel  kapcsolatban senki
nem keresett meg.

Bognár Ferencné  alpolgármester: Szeretném tudni,  hogy  a  takarmány  mennyibe  kerül,
hogyan fogunk 165.000,-Ft-ot kifizetni? 



Molnár András Kadocsa Startmunkaprogram vezető: A startmunka programot nem én,
hanem az állam találta ki.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Hány fő jelenleg a keret?

Molnár András Kadocsa Startmunka program vezető: Most 31-32 fő.

Ferenczi  Gábor polgármester: Elhangzott  itt  pár kérdés,  amit  jó  lenne tisztázni.  Milyen
kérdések voltak?

Bognár  Ferencné  alpolgármester: Mennyibe  kerülnek  a  takarmányok?  Milyen  állatok
vannak? Miért éri meg nekünk? Miből áll az állomány? Bevétel és kiadás, van-e haszon rajta?

Molnár András Kadocsa Startmunka program vezető: Ha javasolhatom akkor kérjenek
egy beszámolót és akkor elkészítem. 

Rosta  Zoltán  Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság   tagja:  Ha  az  állam  kilép  ebből  a
programból és oda tolja az önkormányzatnak, na majd akkor megnézhetjük magunkat. Ez az
állattenyésztés is nem egyszerű dolog, folyton ott kell lenni, hétvégén is. Ha jól tudom vannak
olyan önkormányzatok,  ahol  a  startmunkából  igyekeztek  ezeket  szépen  lassan  kiszorítani.
Hosszú távon nekem ez lenne a véleményem ezzel kapcsolatban. 

Bognár Ferencné alpolgármester: a savanyítóval mi most a helyzet, sokat költöttünk rá,
működik-e?

Molnár András Kadocsa Startmunka program vezető: Jelenleg nem működik 

Bognár Ferencné alpolgármester: Azzal a rengeteg anyaggal, savanyítani valóval mi lesz?

Molnár  András  Kadocsa  Startmunka  program  vezető: Nyersanyag  most  nincs  a
savanyítóba. Sütőtök van most, más nincs, amit fel kell dolgozni. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Mi van például a fejőgéppel?

Molnár  András  Kadocsa  Startmunka  program  vezető: Be  van  csomagolva,  nem
rozsdásodhatott meg. 

Ferenczi  Gábor polgármester: A fejőgépnek mennyi  volt  az önrésze? Ha jól emlékszem
26.000,-Ft.  Az  előző  években  attól  függ  milyen  brigádról  volt  szó,  ugye  a  munkabérek
arányában 15-20%-os támogatásban részesült az Önkormányzat eszközfejlesztésre, amit csak
arra lehetett fordítani. Két opció van. Ha ez az összeg rendelkezésre áll, az önkormányzat azt
megpróbálja úgy elkölteni, hogy az az érték megmarad itt az önkormányzatnál, a másik, hogy
nem használja ki  ezt  a keretet.  Butaság lett  volna,  hogy ha itt  volt  ez az összeg, amit az
önkormányzat felhasználhatott, eszközök, gépek beszerzésére és nem tesszük meg. 5 évig kell
megőrizni a gépeket, leltárába tartani, viszont utána el tudjuk adni. Kadocsa vajon el lehet
majd adni drágábban, mint 26.000,-Ft?

Molnár András Kadocsa Startmunka program vezető: Biztosan.

Bognár Ferencné alpolgármester: Nem erről van szó.



Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nem erről van szó, nem lehetett
volna  olyan  gépet  vásárolni,  amire  esetleg  szükség  van.  Én  még  5.000,-Ft-ot  se  fektetek
olyanba, amit nem tudok használni. 

Ferenczi Gábor polgármester: A savanyítóüzem volt a másik dolog, ami szóba került, ha jól
emlékszem 600.000,-Ft volt az az összeg, amit ráfordítottunk. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az most akkor működik.

Ferenczi Gábor polgármester:  Igen, csak az 2 ember pont a 6 főbe van benne, akik ott
dolgoznak. 

Bognár  Ferencné  alpolgármester: Mennyi  volt  a  savanyúságból  a  bevételünk,  volt-e
bevételünk?

Molnár  András  Kadocsa  Startmunka  program  vezető: Ezt  fejből  most  nem  tudom
megmondani.

Bognár Ferencné alpolgármester: Semmit  nincs  leírva,  az  elmúlt  két  évbe semmit  nem
láttam. Ezeket szeretném látni. 

Rosta  Zoltán  Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság   tagja:  Pár  gondolat.  Ezeknél  a
beszerzéseknél  sokkal  körültekintőbbnek  kellene  lenni.  Nem  a  Kadocsa  hozta  ezeket  a
döntéseket, hanem valamelyik Képviselő-testület. A harmadik, hogy itt ülünk lassan két órája
és nagyon elkalandoztunk, én azt kérem próbáljuk meg tartani magunkat. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Igen  így  van,  van-e  ezzel
kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  2018.  szeptember 1.  napjától  -
2019. február 28. napjáig 1 fő tovább foglalkoztatását biztosítsa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

162/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2018.
szeptember  1.  napjától  -  2019.  február  28.  napjáig  1  fő  tovább



foglalkoztatását biztosítsa.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./ azonnal

10./     Napirendi     pont:

Startmunka  program  keretében  elvégzendő  földművelési  tevékenységekre
megbízás

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az Önkormányzat tulajdonában lévő
mezőgazdasági  területek,  kb.  30 ha nagyság művelése,  vetés,  aratás,  lombtrágyázás,  mely
tevékenységek  ellátását  bérmunkában  kell  elvégeztetnünk,  mivel  ezen  munkákhoz  a
megfelelő géppark nem áll rendelkezésünkre. 1 ha nagyságú terület vetése 10.000,- Ft + ÁFA,
1  ha  nagyságú  terület  aratása  22.000,-  Ft  +  ÁFA,  1  ha  nagyságú  terület  lombtrágyázása
5.000,- Ft + ÁFA. Vági Imre e.v. tudja elvégezni.

Bella József bizottsági tag megérkezik az ülésterembe.

Molnár  András  Kadocsa  Startmunka  program  vezető: Idén  2,2  ha  árpánk  volt,  amit
aratott, plusz 2,2 ha lombtrágyázás, a kukoricánál volt 1,5 ha vetés és az árpánál is 1,5 ha,
illetve volt még 2 ha tritikálé lombtrágyázás. Lesz még 1,5 ha kukorica aratás.

Ferenczi  Gábor polgármester: Nagyságrendileg azt meg tudnád mondani Kadocsa,  hogy
erre a területre mennyi költünk és mennyi bevétel hoz?

Molnár András Kadocsa Startmunka program vezető: Én azt mondom, mint általában a
mezőgazdaságra jellemző, hogy egál. 

Ferenczi  Gábor polgármester:  Ha nagyságrendileg  ráköltjük ezt  a  125.000,-Ft-ot,  akkor
ebben az összegben származik-e belőle takarmány?

Molnár András Kadocsa Startmunka program vezető: Igen.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bognár Ferencné alpolgármester elhagyta az üléstermet. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért



egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Startmunka  programhoz
kapcsolódó  Mezőgazdasági  növénytermesztés  és  állattenyésztés  programmal  kapcsolatban
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező kb. 30 ha nagyságú mezőgazdasági föld
alábbi tevékenységeinek ellátására az alábbi összegeken

 1 ha nagyságú terület vetése 10.000,- Ft + ÁFA,
 1 ha nagyságú terület aratása 22.000,- Ft + ÁFA,
 1 ha nagyságú terület lombtrágyázása 5.000,- Ft + ÁFA,

Vági  Imre  (8460  Devecser,  Csokonai  u.  63.)  egyéni  vállalkozóval  kössön  megbízási
szerződést.
2./ A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Megbízási szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

163/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 

1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
Startmunka programhoz kapcsolódó Mezőgazdasági növénytermesztés
és  állattenyésztés  programmal  kapcsolatban  Devecser  Város
Önkormányzata tulajdonát képező kb. 30 ha nagyságú mezőgazdasági
föld alábbi tevékenységeinek ellátására az alábbi összegeken

 1 ha nagyságú terület vetése 10.000,- Ft + ÁFA,
 1 ha nagyságú terület aratása 22.000,- Ft + ÁFA,
 1 ha nagyságú terület lombtrágyázása 5.000,- Ft + ÁFA,

Vági  Imre  (8460  Devecser,  Csokonai  u.  63.)  egyéni  vállalkozóval
kössön megbízási szerződést.

2./  A  képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a
Megbízási szerződést aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ azonnal

Molnár András Kadocsa startmunka program vezető elhagyta az üléstermet.



21./     Napirendi     pont:

Sportpálya karbantartása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Itt  egy  számláról  van  szó,  a
sportpályán  elvégzett  karbantartásról,  fűnyírás,  kalapácsos  fűnyírás,  damilos  fűnyírás,
műtrágyázás, amelynek összege bruttó 342.900,-Ft és a Kft. végezte el. Az önkormányzatnak
kötelezettsége van a sportpályán, ezt kell elvégezni 15 évig. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
Képviselő-testület a Sportpályán elvégzett munkákról (fűnyírás, kalapácsos fűnyírás, damilos
fűnyírás,  műtrágyázás) szóló bruttó 342.900,-Ft összegű számla kifizetését engedélyezze a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

164/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
Képviselő-testület  a  Sportpályán  elvégzett  munkákról  (fűnyírás,
kalapácsos  fűnyírás,  damilos  fűnyírás,  műtrágyázás)  szóló  bruttó
342.900,-Ft  összegű  számla  kifizetését  engedélyezze  a  Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: azonnal

Ferenczi Gábor polgármester: Már nincs több napirendjük, de egy hozzájuk kapcsolódóan
szeretném, ha a piacról készítenétek egy beszámoló a kintlévőségekről, hogy hogyan állunk. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ennek semmi akadálya nincsen, 2-3 munkanapot kérnénk. 

Bendes István jegyző: Most érkezett egy kérés a Kft. részéről. Nekünk van egy 16 csatornás
városi kamerarögzítőnk, jelenleg megtelt, full-on fut. Azt javasolnánk, hogy cseréljük ki egy
32-esre.  A mi  16-os  rendszerünket  tegyük ki  a  piacra  meg nekik  elég  lenne.  A piacon 3
kamera tönkrement, azokat ki kellene cserélni, darabja 76.800,-Ft. Jó lenne, ha ez a vevőcsere



megtörténne. Lenne egyszer bruttó 336.550,- Ft és a bruttó 292.608,- Ft, összesen 629.158,-
Ft. A kinti 3 kamera a piac bevételéből lenne kifizetve.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  városi  kamera  rendszer
szükséges  bővítése  érdekében  az  Infex  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (8220
Balatonalmádi,  Deák  F.  út  15.)  árajánlata  alapján  beszerez  1  db  32  csatornás  TechSon
SmartSpeed N szériás önálló IP digitális videórögzítőt bruttó 336.550,- Ft összegen azzal,
hogy a városi  rendszerről  leszerelésre  kerülő 16 csatornás  rögzítő áthelyezésre kerüljön a
Használt-cikk piacra.
2./   Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1./  pont szerinti beszerzés
értékének fedezetéül a 2018. évi költségvetés tartalék keretét jelölje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2018. október 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

165/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  városi
kamera rendszer szükséges bővítése érdekében az Infex Kereskedelmi
és  Szolgáltató  Kft.  (8220 Balatonalmádi,  Deák F.  út  15.)  árajánlata
alapján  beszerez  1  db  32  csatornás  TechSon  SmartSpeed  N  szériás
önálló  IP digitális  videórögzítőt  bruttó  336.550,-  Ft  összegen azzal,
hogy  a  városi  rendszerről  leszerelésre  kerülő  16  csatornás  rögzítő
áthelyezésre kerüljön a Használt-cikk piacra.

2./    Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  1./
pont szerinti beszerzés értékének fedezetéül a 2018. évi költségvetés
tartalék keretét jelölje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ 2018. október 31.
 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  járuljon  hozzá  ahhoz,  hogy  a



Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  Devecser  Város  Önkormányzata  tulajdonát
képező Devecser, Meggyeserdő 0623/2 hrsz.-ú 27 ha 8812 m2 nagyságú „kivett telephely”
megnevezésú ingatlanon lévő „Használt-cikk” piac területén meghibásodott 3 db térfigyelő
kamera  helyére  3  db  új  kamerát  szerezzen  be,  melynek értéke  az  Infex  Kereskedelmi  és
Szolgáltató Kft. (8220 Balatonalmádi, Deák F. út 15.) árajánlata alapján (76.800,- Ft/db +
ÁFA) összesen bruttó 292.608,- Ft.
2./   A Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy az 1./ pont szerinti beszerzés értéke a
Használt-cikk piac bevételéből kerüljön megfinanszírozásra.
3./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére küldje
meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2018. október 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

166/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  járuljon
hozzá  ahhoz,  hogy  a  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.
Devecser  Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező  Devecser,
Meggyeserdő  0623/2  hrsz.-ú  27  ha  8812  m2 nagyságú  „kivett
telephely” megnevezésú ingatlanon lévő „Használt-cikk” piac területén
meghibásodott  3  db  térfigyelő  kamera  helyére  3  db  új  kamerát
szerezzen  be,  melynek értéke  az  Infex  Kereskedelmi  és  Szolgáltató
Kft. (8220 Balatonalmádi, Deák F. út 15.) árajánlata alapján (76.800,-
Ft/db + ÁFA) összesen bruttó 292.608,- Ft.

2./    A Képviselő-testülete  járuljon  hozzá  ahhoz,  hogy az  1./  pont
szerinti  beszerzés  értéke  a  Használt-cikk  piac  bevételéből  kerüljön
megfinanszírozásra.

3./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy határozatát az
érintettek részére küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ 2018. október 31.

Ács Attila és Bognár Balázs ügyvezető igazgatók elhagyják az üléstermet.



1./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal szakmai véleményében törvényességi aggályát fejezte ki a rendelet 2.§ c)-e)
pontja vonatkozásában. Ezt kellene jóváhagynunk. 

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
hogy  a  telekadóról  szóló  18/2017.(XI.30.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

167/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a  telekadóról  szóló  18/2017.(XI.30.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

2./     Napirendi     pont:

Devecser Sportegyesület elszámolása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Átnéztem ezt a két oldalból álló
anyagot,  de  nem  vagyok  megelégedve  vele.  1.517.896,-Ft-ról  nem  tudnak  elszámolni.
Szeretnék az elszámolásba belenézni. Meg tudja ezt valaki mutatni nekem?

Bendes István jegyző: Szerda délelőtt  már lesz Kinga,  akkor  gyere be és hozzáférést  ad
neked. Az elszámolás korrekt, mindent leírtak tételesen. Szeptemberben elkészül várhatóan a
közvilágításuk,  akkor majd el  tudnak számolni.  Van egy 240.000,-Ft-os  tétel  képzésre,  de
mivel idén későn adtunk nekik pénzt, nem tudtak bejelentkezni a képzésre, így azt csak jövőre
tudják elkölteni. Kaptak az MLSZ-től halasztást. Mindennel korrektül elszámoltak. Az MLSZ
meghosszabbította nekik 1 évvel 2019. június 30-ig, akkor mi kérhetjük 2019. július 31-ig



számoljon el, mert a törvény ezt írja elő. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  A  Képviselő-testület  a  Devecseri  Sportegyesület  által  leadott  3058-3/2017.  számú
Támogatási  megállapodásban  aláírt  6.465.365,-Ft  összegű  k1/JH01-13174/2016/MLSZ
sportfejlesztési támogatás pályázati önrész elszámolását vegye tudomásul és fogadja el.
2./  A  Képviselő-testület  a  Devecseri  Sportegyesület  által  leadott  3036-15/2018.  számú
Támogatási  megállapodásban  aláírt  5.720.122,-Ft  összegű  k1/JH01-18174/2017/MLSZ
sportfejlesztési  támogatás  pályázati  önrészéből  4.216.601,-Ft  összeg  elszámolását  vegye
tudomásul és fogadja el. A hiányzó 1.517.896,-Ft összeg elszámolási határidejét 2019. július
31. napjában határozza meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Devecseri
Sportegyesületet értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./, 2./ azonnal 
3./ 2018. szeptember 15. 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4  igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:

168/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület által leadott 3058-
3/2017.  számú  Támogatási  megállapodásban  aláírt  6.465.365,-Ft
összegű  k1/JH01-13174/2016/MLSZ  sportfejlesztési  támogatás
pályázati önrész elszámolását vegye tudomásul és fogadja el.

2./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület által leadott 3036-
15/2018.  számú  Támogatási  megállapodásban  aláírt  5.720.122,-Ft
összegű  k1/JH01-18174/2017/MLSZ  sportfejlesztési  támogatás
pályázati  önrészéből  4.216.601,-Ft  összeg  elszámolását  vegye
tudomásul és fogadja el. A hiányzó 1.517.896,-Ft összeg elszámolási
határidejét 2019. július 31. napjában határozza meg.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről  a  Devecseri  Sportegyesületet  értesítse  és  a  szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidők: 1./, 2./ azonnal      
                    3./ 2018. szeptember 15.

Ferenczi Gábor polgármester elhagyja az üléstermet.

3./     Napirendi     pont:

Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Devecser 1 és Devecser 2 van a víz
bázison. A 2-es vízminőségi okok miatt nem üzemel. Üzembe kellene helyezni, vas, mangán,
ammónia mentesítést igényelne. Ha ezeket a munkálatokat elvégeztetjük, akkor ez a kút is
használható lesz. Nem szerepel az anyagba, hogy az 55 méter mélységű 1-es kútnak milyen
hozama van. Átnéztem a számításokat is. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület  a 34. sorszámú 11-32276-1-003-01-02 MEKH kóddal  rendelkező
Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra szóló  Gördülő Fejlesztési
Tervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
2./  A Képviselő-testület  a 60. sorszámú 21-32276-1-001-00-11 MEKH kóddal  rendelkező
Devecser szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra szóló
Gördülő Fejlesztési Tervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
3./  A Képviselő-testület hatalmazza  fel a polgármestert, hogy a fenti döntésekről a
Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatóját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

169/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a 34. sorszámú 11-32276-1-003-01-02 MEKH
kóddal  rendelkező  Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2019-
2033. időszakra szóló  Gördülő Fejlesztési Tervét az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

2./ A Képviselő-testület a 60. sorszámú 21-32276-1-001-00-11 MEKH



kóddal rendelkező Devecser szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-
rendszer 2019-2033. időszakra szóló  Gördülő Fejlesztési Tervét az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

3./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésekről a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatóját írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal

4./     Napirendi     pont:

Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz szivattyú felújítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Bakonykarszt  végezte  el,  a
szivattyú felújításának költsége 676.740,-Ft.  Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz szivattyú felújítását utólagosan
hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület a Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz szivattyú felújításának költségét,
532.866,-Ft  +  ÁFA =  676.740,-Ft kifizetését  engedélyezze  a  Bakonykarszt  Zrt.  részére,
melynek fedezetéül Devecser Város Önkormányzata 11748090-15733926-10110007 számú
Viziközmű használati díj alszámláját jelölje meg.
3./  A Képviselő-testület hatalmazza  fel a polgármestert, hogy a fenti döntésekről a
Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatóját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3 ./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

170/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz szivattyú
felújítását utólagosan hagyja jóvá.



2./ A Képviselő-testület a Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz szivattyú
felújításának költségét,  532.866,-Ft + ÁFA = 676.740,-Ft kifizetését
engedélyezze  a  Bakonykarszt  Zrt.  részére,  melynek  fedezetéül
Devecser  Város  Önkormányzata  11748090-15733926-10110007
számú Viziközmű használati díj alszámláját jelölje meg.

3./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésekről a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatóját írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3 ./ azonnal

 5./     Napirendi     pont:

Az  Iskolakonyhán  meghirdetett  konyhai  kisegítő  munkakör  betöltésére
érkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az anyagot mindenki megkapta.
Négy pályázat érkezett a konyhai kisegítő munkakörre. 

A bizottság tagjai a benyújtott pályázatokat áttekintették.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Javasolja, hogy Somogyi Tamásné
pályázatát támogassák. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester megérkezik az ülésterembe.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  A Képviselő-testület  Somogyi  Tamásné  Devecser,  Deák  F.  u.  28.  szám  alatti  lakost
határozatlan  időre  – három hónapos  próbaidő kikötésével  –  nevezze  ki  az  Iskolakonyhán
konyhai kisegítő közalkalmazotti munkakörbe.
2./  A Képviselő-testület  Somogyi  Tamásné  Devecser,  Deák  F.  u.  28.  szám  alatti  lakos
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítsa
meg, továbbá 2018. december 31. napjáig bruttó 9.500,-Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló
illetményt állapítson meg részére. A közalkalmazott az illetményen felül bruttó 1.600,-Ft/hó
pótlékra jogosult.
3./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy Somogyi  Tamásnét  a  fenti
döntésről értesítse, valamint a kinevezésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos



A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

171/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület Somogyi Tamásné Devecser, Deák F. u. 28.
szám  alatti  lakost  határozatlan  időre  –  három  hónapos  próbaidő
kikötésével  –  nevezze  ki  az  Iskolakonyhán  konyhai  kisegítő
közalkalmazotti munkakörbe.

2./ A Képviselő-testület Somogyi Tamásné Devecser, Deák F. u. 28.
szám alatti  lakos  illetményét  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló
1992.  évi  XXXIII.  törvény  alapján  állapítsa  meg,  továbbá  2018.
december  31.  napjáig  bruttó  9.500,-Ft/hó  munkáltatói  döntésen
alapuló  illetményt  állapítson  meg  részére.  A  közalkalmazott  az
illetményen felül bruttó 1.600,-Ft/hó pótlékra jogosult.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Somogyi
Tamásnét  a  fenti  döntésről  értesítse,  valamint  a  kinevezésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

6./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: 291.760,-  Ft  értékben  vállalná
Bencze Zsolt e.v., hogy megcsinálja a csatorna javítási munkákat. A biztosító fizet-e?  

Bendes István jegyző: Próbáltuk, de nem fizet. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért



egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát  képező Devecser,  Szabadság tér  1-3.  sz.  alatt  lévő ingatlanában a  jégkár  miatt
megsérült csatorna javítási munkák elvégzésével Bencze Zsolt e.v.-t (8460 Devecser, Akácfa
u. 64.) bízza meg bruttó 291.760,- Ft értékben.
2./  A  Képviselő-testület  az  1./  pontban  szereplő  munkákkal  kapcsolatban  felmerülő
vállalkozási díj összegének fedezetéül a 2018. évi költségvetés tartalék keretét jelölje meg.
3./  A Képviselő-testület  hatalmazza fel  a polgármestert,  hogy javítási munkák elvégzésére
vonatkozó  Vállalkozási szerződést  Bencze  Zsolt  e.v.-val  (8460  Devecser,  Akácfa  u.  64.)
megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2018. szeptember 30.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

172/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező Devecser, Szabadság tér 1-3.
sz. alatt  lévő ingatlanában a jégkár miatt megsérült csatorna javítási
munkák elvégzésével Bencze Zsolt  e.v.-t  (8460 Devecser,  Akácfa u.
64.) bízza meg bruttó 291.760,- Ft értékben.

2./  A  Képviselő-testület  az  1./  pontban  szereplő  munkákkal
kapcsolatban felmerülő vállalkozási díj összegének fedezetéül a 2018.
évi költségvetés tartalék keretét jelölje meg.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert,  hogy javítási
munkák elvégzésére vonatkozó Vállalkozási szerződést  Bencze Zsolt
e.v.-val (8460 Devecser, Akácfa u. 64.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ 2018. szeptember 30.

7./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az anyagot mindenki megkapta.
Mióta van ez a vízbefolyás meg az egyéb dolgok? 



Bendes István jegyző: Nagyon rossz a tető, elöregedett.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Három árajánlat érkezett be és ezek
közül a bizottság a Vass & Ko Építőipari Kft.-t (8477 Tüskevár, Gábor Á. u. 1.) választotta,
tekintettel  arra,  hogy  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó  érvényes
ajánlatot  ők  tették  bruttó  1.046.734,-  Ft  értékben.  Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa, hogy a 20/2018.(I.31.) Kt.
határozattal  elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő
Óvoda lapostető szigetelési munkák elvégzésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra
a

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

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

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

173/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,



hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa, hogy
a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal  elfogadott  Devecser  Város
Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján  a Devecser, Szabadság tér 1-3.
sz. alatt lévő Óvoda lapostető szigetelési munkák elvégzésére vonatkozóan
kiírásra került beszerzési eljárásra a

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

által benyújtott ajánlata érvényes.

2./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján  a Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda
lapostető  szigetelési  munkák  elvégzésére vonatkozóan  kiírásra  került
beszerzési  eljárás nyertesének  a  Vass  & Ko Építőipari  Kft.-t  (8477
Tüskevár,  Gábor  Á.  u.  1.) hirdesse  ki  tekintettel  arra,  hogy  a
legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó  érvényes
ajánlatot – bruttó 1.046.734,- Ft – a  Vass  & Ko Építőipari Kft. (8477
Tüskevár, Gábor Á. u. 1.) tette.

3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján  a Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda
lapostető  szigetelési  munkák  elvégzésére vonatkozóan  kiírásra  került
beszerzési  eljárással  kapcsolatban felmerült  vállalkozási  díj
összegének  –  bruttó  1.046.734,-  Ft –  fedezetéül  a  2018.  évi
költségvetés tartalék keretét jelölje meg.

4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel
a polgármestert, hogy a Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda
lapostető  szigetelési  munkák  elvégzésére vonatkozóan  kiírásra  került
beszerzési eljárás ellátására vonatkozóan  a Vállalkozási szerződést a
Vass  & Ko Építőipari Kft.-vel (8477 Tüskevár, Gábor Á. u. 1.) kösse
meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal             



8./     Napirendi     pont:

Fakivágás – Park utca

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A fák közül több fa is veszélyezteti a
szomszédos ingatlanon lévő garázsokat, ezért 2 db fát ki kell vágni, 1 db-ot pedig csonkítani
szükséges. Három árajánlat érkezett be és ezek közül a bizottság  Pordán Péter e.v.-t (8400
Ajka,  Kandó  K.  ltp.  13.) választotta,  tekintettel  arra,  hogy  a  legalacsonyabb  összegű
ellenszolgáltatást  tartalmazó érvényes  ajánlatot  ő tette  bruttó  360.000,-  Ft  értékben.  Van-e
ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 619/9 hrsz.-ú „kivett parkoló” megnevezésű 1457 m2  nagyságú
ingatlanon található 2 db fa kivágást és 1 db fa csonkolásával Pordán Péter e.v.-t (8400 Ajka,
Kandó K. ltp. 13.) bízza meg 360.000,- Ft (AM) összegben, a 2018. évi költségvetés tartalék
keretének terhére.
2./ A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Megbízási szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

174/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 

1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Devecser
Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező  devecseri  619/9  hrsz.-ú
„kivett parkoló” megnevezésű 1457 m2 nagyságú ingatlanon található 2
db fa kivágást és 1 db fa csonkolásával Pordán Péter e.v.-t (8400 Ajka,
Kandó K. ltp. 13.) bízza meg 360.000,- Ft (AM) összegben, a 2018.
évi költségvetés tartalék keretének terhére.

2./  A  képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a
Megbízási szerződést aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ azonnal



11./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Három árajánlat érkezett be és ezek
közül  a  bizottság  KTG  Aqua  Kft.-t  (8200  Veszprém,  Rómer  Flóris  u.  56.)  választotta,
tekintettel  arra,  hogy  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó  érvényes
ajánlatot ő tette. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bíráló  Bizottság  véleményét
figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser
Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata  alapján  a  TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú  "Leromlott  városi
területek rehabilitációja Devecserben" című pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőrzési
feladatok ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a

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

által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről  szóló  szabályzata  alapján  a  TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú
"Leromlott  városi  területek  rehabilitációja  Devecserben" című  pályázattal  kapcsolatban  a
műszaki  ellenőrzési  feladatok  ellátására  vonatkozóan  kiírásra  került  beszerzési  eljárás
nyertesének a KTG Aqua Kft.-t (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) hirdesse ki.
3./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről  szóló  szabályzata  alapján  a  TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú
"Leromlott  városi  területek  rehabilitációja  Devecserben" című  pályázattal  kapcsolatban  a
műszaki  ellenőrzési  feladatok  ellátására  vonatkozóan kiírásra  került  beszerzési  eljárással
kapcsolatban felmerült megbízási díj összegének – bruttó 2.349.500,- Ft – fedezetéül bruttó
1.980.000.,- Ft erejéig a pályázaton elnyert összeget, míg a fennmaradó bruttó 369.500,- Ft
erejéig az Önkormányzat 2018-2019. évi költségvetése nyújtson fedezetet.
4./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy  a  TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú  "Leromlott  városi  területek
rehabilitációja Devecserben" című pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőrzési feladatok
ellátására vonatkozóan a Megbízási szerződést a KTG Aqua Kft.-vel (8200 Veszprém, Rómer
Flóris u. 56.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidők: 1./-4./ azonnal    

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

175/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 

1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bíráló
Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
"Leromlott  városi  területek  rehabilitációja  Devecserben" című
pályázattal  kapcsolatban  a  műszaki  ellenőrzési  feladatok  ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a

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

által benyújtott ajánlata érvényes.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján  a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
"Leromlott  városi  területek  rehabilitációja  Devecserben" című
pályázattal  kapcsolatban  a  műszaki  ellenőrzési  feladatok  ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a KTG Aqua
Kft.-t (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) hirdesse ki.

3./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján  a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
"Leromlott  városi  területek  rehabilitációja  Devecserben" című
pályázattal  kapcsolatban  a  műszaki  ellenőrzési  feladatok  ellátására
vonatkozóan kiírásra  került  beszerzési  eljárással  kapcsolatban
felmerült megbízási díj összegének – bruttó 2.349.500,- Ft – fedezetéül
bruttó  1.980.000.,-  Ft  erejéig  a  pályázaton  elnyert  összeget,  míg  a
fennmaradó bruttó 369.500,- Ft erejéig az Önkormányzat 2018-2019.
évi költségvetése nyújtson fedezetet.

4./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú  "Leromlott  városi  területek  rehabilitációja
Devecserben" című  pályázattal  kapcsolatban  a  műszaki  ellenőrzési



feladatok  ellátására vonatkozóan a Megbízási szerződést a KTG Aqua
Kft.-vel (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) kösse meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal    

12./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:  Három árajánlat érkezett be és ezek
közül  a  bizottság  KTG  Aqua  Kft.-t  (8200  Veszprém,  Rómer  Flóris  u.  56.)  választotta,
tekintettel  arra,  hogy  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó  érvényes
ajánlatot ő tette. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság véleményét
figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser
Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a  TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és
Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat,  illetve  a  város  által  ellátott  szociális  étkeztetés
infrastrukturális  fejlesztése” című  pályázattal  kapcsolatban  a  műszaki  ellenőri  feladatok
ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a

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

által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről  szóló  szabályzata  alapján  a  TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015  azonosítószámú
„Devecser  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat,  illetve  a  város  által  ellátott
szociális  étkeztetés  infrastrukturális  fejlesztése” című  pályázattal  kapcsolatban  a  műszaki
ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a KTG
Aqua  Kft.-t  (8200  Veszprém,  Rómer  Flóris  u.  56.) hirdesse  ki  tekintettel  arra,  hogy  a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – bruttó 2.540.000- Ft
– a KTG Aqua Kft. (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) tette.
3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos



eljárásrendről  szóló  szabályzata  alapján  a  TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015  azonosítószámú
„Devecser  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat,  illetve  a  város  által  ellátott
szociális  étkeztetés  infrastrukturális  fejlesztése” című  pályázattal  kapcsolatban  a  műszaki
ellenőri feladatok  ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési  eljárással kapcsolatban
felmerült megbízási díj összegének – bruttó 2.540.000,- Ft – fedezetéül a bruttó 1.143.000,- Ft
összeg erejéig a pályázaton elnyert összeg nyújtson fedezetet a fennmaradó bruttó 1.397.000,-
Ft összeg pedig az Önkormányzat saját forrásából kerüljön megfinanszírozásra a 2018. és a
2019. évi költségvetés terhére.  
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a  TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015  azonosítószámú  „Devecser  Család-  és  Gyermekjóléti
Központ  és  Szolgálat,  illetve  a  város  által  ellátott  szociális  étkeztetés  infrastrukturális
fejlesztése” című  pályázattal  kapcsolatban  a  műszaki  ellenőri  feladatok  ellátására
vonatkozóan a Megbízási szerződést a KTG Aqua Kft.-vel (8200 Veszprém, Rómer Flóris u.
56.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

176/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  
1./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bíráló
Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.
(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a  TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú
„Devecser  Család-  és Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat,  illetve a
város  által  ellátott  szociális  étkeztetés  infrastrukturális  fejlesztése”
című pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőri feladatok ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a

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

által benyújtott ajánlata érvényes.

2./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  220/2012.
(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján  a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú
„Devecser  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat,  illetve a
város  által  ellátott  szociális  étkeztetés  infrastrukturális  fejlesztése”
című pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőri feladatok ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a KTG Aqua
Kft.-t (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) hirdesse ki tekintettel arra,
hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes



ajánlatot – bruttó 2.540.000- Ft – a  KTG Aqua Kft. (8200 Veszprém,
Rómer Flóris u. 56.) tette.

3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján  a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú
„Devecser  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat,  illetve a
város  által  ellátott  szociális  étkeztetés  infrastrukturális  fejlesztése”
című pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőri feladatok  ellátására
vonatkozóan kiírásra  került  beszerzési  eljárással  kapcsolatban
felmerült megbízási díj összegének – bruttó 2.540.000,- Ft – fedezetéül
a  bruttó  1.143.000,-  Ft  összeg  erejéig  a  pályázaton  elnyert  összeg
nyújtson fedezetet a fennmaradó bruttó 1.397.000,- Ft összeg pedig az
Önkormányzat saját forrásából kerüljön megfinanszírozásra a 2018. és
a 2019. évi költségvetés terhére.  

4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel
a  polgármestert,  hogy  a  TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015
azonosítószámú  „Devecser  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és
Szolgálat,  illetve  a  város  által  ellátott  szociális  étkeztetés
infrastrukturális fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban a műszaki
ellenőri  feladatok  ellátására  vonatkozóan  a  Megbízási  szerződést  a
KTG Aqua Kft.-vel (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.) kösse meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal 

13./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Három árajánlat érkezett be és ezek
közül a bizottság Fülöp Tamást (8229 Csopak, Homokbánya u. 5.) választotta, tekintettel arra,
hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot ő tette. Van-e
ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a 20/2018.(I.31.)
Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával



kapcsolatos  eljárásrendről  szóló  szabályzata  alapján  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú  „A  társadalmi  együttműködés  erősítése  Devecserben”  című  pályázattal
kapcsolatban  a  pszichológiai  tanácsadás  ellátására  vonatkozóan  kiírásra  került  beszerzési
eljárásra 

 Fülöp Tamás (8229 Csopak, Homokbánya u. 5.)
 Csőke Ildikó (8230 Balatonfüred, Dóczy L. u. 23.) és
 Hegyiné Mráz Erika (8500 Pápa, Fazekas u. 21.)

által benyújtott ajánlata érvényes.
2./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi  együttműködés  erősítése  Devecserben” című  pályázattal  kapcsolatban  a
pszichológiai tanácsadás ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének
Fülöp  Tamást  (8229  Csopak,  Homokbánya  u.  5.) hirdesse  ki  tekintettel  arra,  hogy  a
legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó  érvényes  ajánlatot  –  7.500,-  Ft/óra
(AM), összesen 600.000,- Ft (AM) – Fülöp Tamás (8229 Csopak, Homokbánya u. 5.) tette.
3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi  együttműködés  erősítése  Devecserben” című  pályázattal  kapcsolatban  a
pszichológiai  tanácsadás  ellátására  vonatkozóan  kiírásra  került  beszerzési  eljárással
kapcsolatban felmerült  megbízási  díj  összegének – 600.000,-  Ft – fedezetéül a pályázaton
elnyert támogatási összeg nyújtson fedezetet. 
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú  „A társadalmi  együttműködés  erősítése
Devecserben” című  pályázattal  kapcsolatban  a  pszichológiai  tanácsadás  ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás ellátására  vonatkozóan a Megbízási szerződést
Fülöp Tamással (8229 Csopak, Homokbánya u. 5.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

177/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy      
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg,
hogy  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal  elfogadott  Devecser  Város
Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről  szóló  szabályzata  alapján  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-
00003  azonosítószámú  „A  társadalmi  együttműködés  erősítése
Devecserben”  című  pályázattal  kapcsolatban  a  pszichológiai
tanácsadás ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra 

 Fülöp Tamás (8229 Csopak, Homokbánya u. 5.)
 Csőke Ildikó (8230 Balatonfüred, Dóczy L. u. 23.) és
 Hegyiné Mráz Erika (8500 Pápa, Fazekas u. 21.)



által benyújtott ajánlata érvényes.

2./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján  a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban  a  pszichológiai  tanácsadás  ellátására  vonatkozóan
kiírásra  került  beszerzési  eljárás nyertesének  Fülöp  Tamást  (8229
Csopak,  Homokbánya  u.  5.) hirdesse  ki  tekintettel  arra,  hogy  a
legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó  érvényes
ajánlatot  –  7.500,- Ft/óra (AM), összesen 600.000,- Ft (AM) –  Fülöp
Tamás (8229 Csopak, Homokbánya u. 5.) tette.

3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján  a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban  a  pszichológiai  tanácsadás  ellátására  vonatkozóan
kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült megbízási
díj  összegének  –  600.000,-  Ft –  fedezetéül  a  pályázaton  elnyert
támogatási összeg nyújtson fedezetet. 

4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel
a  polgármestert,  hogy  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben”
című  pályázattal  kapcsolatban  a  pszichológiai  tanácsadás  ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás ellátására  vonatkozóan a
Megbízási szerződést  Fülöp Tamással (8229 Csopak, Homokbánya u.
5.) kösse meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal  

14./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Három árajánlat érkezett be és ezek
közül a bizottság Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér
5.)  választotta, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó



érvényes ajánlatot ő tette. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a 20/2018.
(I.31.)  Kt.  határozattal  elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a  TOP-5.2.1-15-VE1-
2016-00003  azonosítószámú  „A társadalmi  együttműködés  erősítése  Devecserben”  című
pályázattal  kapcsolatban  a  projekt  keretén  belül  megrendezésre  kerülő  programokon,
táborokon résztvevők ellátására vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a

 Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), a

 Kocsy Miklós e.v. (8460 Devecser, Vasút u. 15.) és 
 Rosta Zoltán (8460 Devecser, Deák F. u. 32.)

által benyújtott ajánlata érvényes.
2./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi  együttműködés erősítése Devecserben”  című pályázattal  kapcsolatban a  projekt
keretén  belül  megrendezésre  kerülő  programokon,  táborokon  résztvevők  ellátására
vonatkozóan kiírásra került  beszerzési  eljárás nyertesének a  Devecseri  Városi Könyvtár és
Művelődési  Házat  (8460  Devecser,  Petőfi  tér  5.) hirdesse  ki  tekintettel  arra,  hogy  a
legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó  érvényes  ajánlatot  –  3.200.000,-  Ft
(AM) – a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) tette.
3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi  együttműködés erősítése Devecserben”  című pályázattal  kapcsolatban a  projekt
keretén  belül  megrendezésre  kerülő  programokon,  táborokon  résztvevők  ellátására
vonatkozóan  kiírásra  került  beszerzési  eljárással  kapcsolatban felmerült  megbízási  díj
összegének  –  3.200.000,-  Ft (AM)  –  fedezetéül  a  pályázaton  elnyert  támogatási  összeg
nyújtson fedezetet. 
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú  „A társadalmi  együttműködés  erősítése
Devecserben”  című pályázattal  kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő
programokon,  táborokon  résztvevők  ellátására  vonatkozóan  a  Megbízási  szerződést  a
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házzal (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

178/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,



hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg,
hogy  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal  elfogadott  Devecser  Város
Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről  szóló  szabályzata  alapján  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-
00003  azonosítószámú  „A  társadalmi  együttműködés  erősítése
Devecserben”  című pályázattal  kapcsolatban a  projekt  keretén  belül
megrendezésre kerülő programokon,  táborokon résztvevők ellátására
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a

 Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), a

 Kocsy Miklós e.v. (8460 Devecser, Vasút u. 15.) és 
 Rosta Zoltán (8460 Devecser, Deák F. u. 32.)

által benyújtott ajánlata érvényes.

2./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban  a  projekt  keretén  belül  megrendezésre  kerülő
programokon,  táborokon  résztvevők  ellátására  vonatkozóan  kiírásra
került beszerzési eljárás nyertesének a  Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) hirdesse ki tekintettel
arra,  hogy  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó
érvényes  ajánlatot  –  3.200.000,-  Ft  (AM)  –  a  Devecseri  Városi
Könyvtár és Művelődési Ház (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) tette.

3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban  a  projekt  keretén  belül  megrendezésre  kerülő
programokon,  táborokon  résztvevők  ellátására  vonatkozóan  kiírásra
került  beszerzési  eljárással  kapcsolatban felmerült  megbízási  díj
összegének – 3.200.000,- Ft (AM) – fedezetéül a pályázaton elnyert
támogatási összeg nyújtson fedezetet. 

4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel
a  polgármestert,  hogy  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben”
című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre
kerülő programokon,  táborokon résztvevők ellátására vonatkozóan  a
Megbízási  szerződést  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési
Házzal (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) kösse meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidők: 1./-4./ azonnal  

15./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Három árajánlat érkezett be és ezek
közül a bizottság Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér
5.)  választotta, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot ő tette. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a 20/2018.(I.31.)
Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos  eljárásrendről  szóló  szabályzata  alapján  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú  „A  társadalmi  együttműködés  erősítése  Devecserben”  című  pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programok, táborok fogyóeszköz
beszerzésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a

 Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), a

 Csider Beáta (8460 Devecser, Kossuth u. 7.) és a
 Rosta és Társa Bt. (8460 Devecser, Deák F. u. 32.)

által benyújtott ajánlata érvényes.
2./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi  együttműködés erősítése Devecserben”  című pályázattal  kapcsolatban a  projekt
keretén  belül  megrendezésre  kerülő  programok,  táborok  fogyóeszköz  beszerzésére
vonatkozóan kiírásra került  beszerzési  eljárás nyertesének a  Devecseri  Városi Könyvtár és
Művelődési  Házat  (8460  Devecser,  Petőfi  tér  5.) hirdesse  ki  tekintettel  arra,  hogy  a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – 605.000,- Ft (AM)
– a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) tette.
3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi  együttműködés erősítése Devecserben”  című pályázattal  kapcsolatban a  projekt
keretén  belül  megrendezésre  kerülő  programok,  táborok  fogyóeszköz  beszerzésére
vonatkozóan  kiírásra  került  beszerzési  eljárással  kapcsolatban felmerült  megbízási  díj
összegének – 605.000,- Ft (AM) – fedezetéül a pályázaton elnyert támogatási összeg nyújtson
fedezetet. 



4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú  „A társadalmi  együttműködés  erősítése
Devecserben”  című pályázattal  kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő
programok,  táborok  fogyóeszköz  beszerzésére  vonatkozóan  a  Megbízási  szerződést  a
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házzal (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

179/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy    
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg,
hogy  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal  elfogadott  Devecser  Város
Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről  szóló  szabályzata  alapján  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-
00003  azonosítószámú  „A  társadalmi  együttműködés  erősítése
Devecserben”  című pályázattal  kapcsolatban a  projekt  keretén  belül
megrendezésre kerülő programok,  táborok fogyóeszköz beszerzésére
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a

 Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), a

 Csider Beáta (8460 Devecser, Kossuth u. 7.) és a
 Rosta és Társa Bt. (8460 Devecser, Deák F. u. 32.)

által benyújtott ajánlata érvényes.

2./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programok,
táborok  fogyóeszköz  beszerzésére  vonatkozóan  kiírásra  került
beszerzési  eljárás nyertesének  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és
Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) hirdesse ki tekintettel
arra,  hogy  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó
érvényes ajánlatot – 605.000,- Ft (AM) – a Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) tette.

3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal



kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programok,
táborok  fogyóeszköz  beszerzésére  vonatkozóan  kiírásra  került
beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült megbízási díj összegének
–  605.000,-  Ft (AM)  –  fedezetéül  a  pályázaton  elnyert  támogatási
összeg nyújtson fedezetet. 

4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel
a  polgármestert,  hogy  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben”
című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre
kerülő programok,  táborok fogyóeszköz beszerzésére vonatkozóan  a
Megbízási  szerződést  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési
Házzal (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal 

16./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Három árajánlat érkezett be és ezek
közül a bizottság Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér
5.)  választotta, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot ő tette. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a 20/2018.(I.31.)
Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos  eljárásrendről  szóló  szabályzata  alapján  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú  „A  társadalmi  együttműködés  erősítése  Devecserben”  című  pályázattal
kapcsolatban  a  projekt  keretén  belül  megrendezésre  kerülő  utcai  és  lakossági  fórumok
szervezése szakértők  bevonásával kapcsolatban kiírásra került beszerzési eljárásra a

 Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), az

 Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület (8494 Kiscsősz, Kossuth
u. 47.) és a

 Kristály-Völgy Egyesület (8400 Ajka, Sport u. 17.)
által benyújtott ajánlata érvényes.



2./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi  együttműködés erősítése Devecserben”  című pályázattal  kapcsolatban a  projekt
keretén  belül  megrendezésre  kerülő  utcai  és  lakossági  fórumok  szervezése  szakértők
bevonásával kapcsolatban kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a  Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) hirdesse ki tekintettel arra, hogy
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást  tartalmazó érvényes  ajánlatot  – 2.800.000,-  Ft
(AM) – a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) tette.
3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi  együttműködés erősítése Devecserben”  című pályázattal  kapcsolatban a  projekt
keretén  belül  megrendezésre  kerülő  utcai  és  lakossági  fórumok  szervezése  szakértők
bevonásával  kapcsolatban kiírásra  került  beszerzési  eljárással  kapcsolatban felmerült
megbízási díj összegének – 2.800.000,- Ft (AM) – fedezetéül a pályázaton elnyert támogatási
összeg nyújtson fedezetet. 
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú  „A társadalmi  együttműködés  erősítése
Devecserben”  című pályázattal  kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre kerülő
utcai és lakossági fórumok szervezése szakértők  bevonásával kapcsolatban kiírásra került
beszerzési  eljárással kapcsolatban  a Megbízási  szerződést a  Devecseri  Városi Könyvtár és
Művelődési Házzal (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal        

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

180/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy             
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg,
hogy  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal  elfogadott  Devecser  Város
Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről  szóló  szabályzata  alapján  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-
00003  azonosítószámú  „A  társadalmi  együttműködés  erősítése
Devecserben”  című pályázattal  kapcsolatban a  projekt  keretén  belül
megrendezésre kerülő utcai és lakossági fórumok szervezése szakértők
bevonásával kapcsolatban kiírásra került beszerzési eljárásra a

 Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), az

 Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület (8494 Kiscsősz, Kossuth
u. 47.) és a

 Kristály-Völgy Egyesület (8400 Ajka, Sport u. 17.)

által benyújtott ajánlata érvényes.



2./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban  a  projekt  keretén  belül  megrendezésre  kerülő  utcai  és
lakossági  fórumok  szervezése  szakértők  bevonásával  kapcsolatban
kiírásra  került  beszerzési  eljárás nyertesének  a  Devecseri  Városi
Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) hirdesse
ki  tekintettel  arra,  hogy a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást
tartalmazó  érvényes  ajánlatot  –  2.800.000,-  Ft  (AM) –  a  Devecseri
Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház (8460 Devecser,  Petőfi  tér  5.)
tette.

3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban  a  projekt  keretén  belül  megrendezésre  kerülő  utcai  és
lakossági  fórumok  szervezése  szakértők   bevonásával  kapcsolatban
kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült megbízási
díj összegének – 2.800.000,- Ft (AM) – fedezetéül a pályázaton elnyert
támogatási összeg nyújtson fedezetet. 

4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel
a  polgármestert,  hogy  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben”
című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül megrendezésre
kerülő  utcai és lakossági fórumok szervezése szakértők  bevonásával
kapcsolatban kiírásra  került  beszerzési  eljárással  kapcsolatban  a
Megbízási  szerződést  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési
Házzal (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) kösse meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal         

17./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Három árajánlat érkezett be és ezek
közül a bizottság Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házat (8460 Devecser, Petőfi tér



5.)  választotta, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot ő tette. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a 20/2018.
(I.31.)  Kt.  határozattal  elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a  TOP-5.2.1-15-VE1-
2016-00003  azonosítószámú  „A társadalmi  együttműködés  erősítése  Devecserben”  című
pályázattal  kapcsolatban  a  projekt  keretén  belül  a  kommunikációs  eszközök  elkészítésére
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a

 Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), a

 Piros-Kék Kft. (9500 Celldömölk, Hunyadi u. 33.)
 Kristályvölgy Egyesület (8400 Ajka, Sport u. 17.)

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

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

181/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy    



1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg,
hogy  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal  elfogadott  Devecser  Város
Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről  szóló  szabályzata  alapján  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-
00003  azonosítószámú  „A  társadalmi  együttműködés  erősítése
Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a projekt keretén belül a
kommunikációs  eszközök  elkészítésére  vonatkozóan  kiírásra  került
beszerzési eljárásra a

 Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  (8460
Devecser, Petőfi tér 5.), a

 Piros-Kék Kft. (9500 Celldömölk, Hunyadi u. 33.)
 Kristályvölgy Egyesület (8400 Ajka, Sport u. 17.)

által benyújtott ajánlata érvényes.

2./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban  a  projekt  keretén  belül  a  kommunikációs  eszközök
elkészítésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének
a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Házat  (8460 Devecser,
Petőfi  tér  5.) hirdesse  ki  tekintettel  arra,  hogy  a  legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – 455.000,- Ft
(AM)  –  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  (8460
Devecser, Petőfi tér 5.) tette.

3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban  a  projekt  keretén  belül  a  kommunikációs  eszközök
elkészítésére  vonatkozóan  kiírásra  került  beszerzési  eljárással
kapcsolatban felmerült megbízási díj összegének – 455.000,- Ft (AM)
– fedezetéül a pályázaton elnyert támogatási összeg nyújtson fedezetet.

4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel
a  polgármestert,  hogy  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben”
című  pályázattal  kapcsolatban  a  projekt  keretén  belül  a
kommunikációs  eszközök  elkészítésére  vonatkozóan  a  Megbízási
szerződést a  Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házzal (8460
Devecser, Petőfi tér 5.) kösse meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal   



18./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A szakmai  vezetői  és  a
projektmenedzsmenti  feladatok  elvégzésével  Szente-Takács  Annát,  a  Devecseri  Városi
Könyvtár és Művelődési Ház igazgatóját bízza meg azzal, hogy a megbízási díj fedezetéül a
pályázaton  elnyert  támogatás  nyújtson  fedezetet. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  EFOP-3.3.2-16-2016-00235
azonosítószámú,  „Devecseri  Művelődési  Ház  a  köznevelés  eredményességéért”  című
pályázattal kapcsolatban a szakmai vezetői és a projektmenedzsmenti feladatok elvégzésével
Szente-Takács Annát, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatóját bízza meg
azzal, hogy a megbízási díj fedezetéül a pályázaton elnyert támogatás nyújtson fedezetet.
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  Szente-Takács  Annával  a
megbízási szerződést kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal       

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

182/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-
3.3.2-16-2016-00235 azonosítószámú, „Devecseri Művelődési Ház a
köznevelés  eredményességéért”  című  pályázattal  kapcsolatban  a
szakmai  vezetői  és  a  projektmenedzsmenti  feladatok  elvégzésével
Szente-Takács  Annát,  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési
Ház igazgatóját bízza meg azzal, hogy a megbízási díj  fedezetéül a
pályázaton elnyert támogatás nyújtson fedezetet.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Szente-
Takács Annával a megbízási szerződést kösse meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidők: 1./-2./ azonnal            

19./     Napirendi     pont:

Oktogon-Rubber Kft. 0623/2 hrsz-ú ingatlan bérelt ingatlanrészre vételi ajánlata

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes István jegyző: Én szerintem nem adhatunk el most területet. Ő szeretne vásárolni, de
jelenleg mi ott elszámolási kötelezettséggel vagyunk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Mi voltunk kint a telepen, nincs az önkormányzat irányába
tartozásuk. Amikor ott voltunk kértük, hogy vigyen el 1 kamionnal a Meggyeserdőről és egy
kamionnal a Kft-től. Ez meg is történt. Az együttműködés korrekt vele, de én is azt mondom
egyenlőre ne adjuk, tekintettel arra, hogy folyamatban lévő pályázat van. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Kft-től nem vitt el egy grammot
se, én voltam kint, de nem vitt el semmit. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én úgy tudom elvitte.

Vörös   Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nem vitte el Gábor én láttam. Van-e
ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát  képező  devecseri  0623/2  hrsz-ú  –  Meggyeserdő  jobb oldala  –  27  ha  8812  m2

nagyságú  „kivett  telephely”  megnevezésű  ingatlanán  lévő,  az  Oktogon-Rubber  &  Tyre
Hulladékhasznosító és Kereskedelmi Kft. (adószám: 24923431-2-42, cégjegyzék szám: 01-
09-189574, képviseli: Benkő János ügyvezető, 1074 Budapest, Dohány utca 86.) által bérelt
2600 m2 nagyságú földterületet, a mellette lévő 35 m2 nagyságú épületet és a mellette lévő
312 m2 nagyságú raktárépületet egyenlőre ne kívánja értékesíteni. 
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel  a polgármestert,
hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2018. szeptember 30.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

183/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,



hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város  Önkormányzata tulajdonát  képező devecseri  0623/2 hrsz-ú –
Meggyeserdő jobb oldala – 27 ha 8812 m2 nagyságú „kivett telephely”
megnevezésű  ingatlanán  lévő,  az  Oktogon-Rubber  &  Tyre
Hulladékhasznosító és Kereskedelmi Kft. (adószám: 24923431-2-42,
cégjegyzék szám: 01-09-189574, képviseli: Benkő János ügyvezető,
1074  Budapest,  Dohány  utca  86.)  által  bérelt  2600  m2 nagyságú
földterületet,  a mellette lévő 35 m2 nagyságú épületet  és a mellette
lévő 312 m2 nagyságú raktárépületet egyenlőre ne kívánja értékesíteni.

2./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az  érintetteket
tájékoztassa.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ 2018. szeptember 30.

20./     Napirendi     pont:

Meggyeserdő laktanya területén hangár bérbeadása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes István jegyző: Van itt egy anyag, ami most készült el, bérel tőlünk egy raktárat RG-
depo  Kft.  augusztus  31-ig.  Ő  helyette  egy  másikat,  nagyobbat  szeretne.  Ezt  50.000,-Ft
értékben adnánk, ha ez elfogadható. A másik, hogy a 39-esbe tároljuk a járási hivatalnak a
tüzelőanyagát,  mert  ők  is  aprítékos  kazánnal  dolgoznak.  Azt  javasoljuk,  hogy  nekik  is
állapítsunk meg 30.000,-Ft bérleti díjat, polgármester bízzuk meg, hogy tárgyaljon erről. A
harmadik javaslat,  hogy vannak még bérbe adható helyiségek, hogy a 100 m2 és az alatti
raktár esetén 30.000,-Ft efelett meg 50.000,-Ft legyen a bérleti díj. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 0621/5 hrsz-ú.  - Meggyeserdő bal oldala – ingatlanon lévő 20.
számú 218,2 m2 nagyságú raktár épületet bruttó 50.000,-Ft/hó összegen adja bérbe raktározási
célból 1 havi kaució megfizetésével az RG-depo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám:
26342731-2-19, képv: Boldog Róbert ügyvezető, 8400 Ajka, Kossuth u. 25.) részére azzal,



hogy  a  raktár  bérlő általi esetleges felújításának, beépítésének költségeit a  bérlő az
önkormányzat felé nem számolhatja el. 
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel  a polgármestert,
hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, és a bérleti szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

184/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/5 hrsz-ú.  -
Meggyeserdő bal oldala –  ingatlanon lévő 20.  számú  218,2  m2

nagyságú raktár épületet bruttó 50.000,-Ft/hó összegen adja  bérbe
raktározási célból 1 havi kaució megfizetésével  az  RG-depo
Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (adószám:  26342731-2-19,  képv:
Boldog Róbert ügyvezető, 8400 Ajka, Kossuth u. 25.) részére azzal,
hogy  a  raktár  bérlő általi esetleges felújításának, beépítésének
költségeit a bérlő az önkormányzat felé nem számolhatja el. 

2./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az  érintetteket
tájékoztassa, és a bérleti szerződést aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők:  1./-2./ azonnal 

  

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testület  2018.  október  1.  napjától  adja
bérbe a Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatala (8460 Devecser, Petőfi
tér 1.) részére Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/5 hrsz-ú.  -
Meggyeserdő bal oldala –  ingatlanon lévő 39.  számú  raktár épület  bal  oldalát  faapríték
tárolása céljából határozatlan időre bruttó 30.000,-Ft/hó összegen.
2./  A Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az  érintetteket
tájékoztassa, és a bérleti szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők:  1./-2./ 2018. október 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4  igen,  1  nem szavazattal a



következő határozatot hozta:

185/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy        
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testület  2018.
október 1.  napjától  adja bérbe a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Devecseri  Járási  Hivatala  (8460  Devecser,  Petőfi  tér  1.)  részére
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/5
hrsz-ú.  - Meggyeserdő bal oldala – ingatlanon lévő 39. számú raktár
épület bal oldalát faapríték tárolása céljából határozatlan időre bruttó
30.000,-Ft/hó összegen.

2./  A  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
döntésről az érintetteket tájékoztassa, és a bérleti szerződést aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők:  1./-2./ 2018. október 31.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,
hogy  Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/5 hrsz-ú. -
Meggyeserdő bal oldala – ingatlanon lévő üres raktárépületeket adja bérbe raktározási célra az
alábbi feltételekkel: 

 havi  bérleti  díj  összege  100  m2-nél  kisebb  nagyságú  raktár
esetében  bruttó  30.000,-  Ft,  100  m2-nél  nagyobb  raktár
esetében bruttó 50.000,- Ft,

 bérlő a raktár felújításának költség nem számolhatja el,
 bérlő köteles 1 havi  kaució összeget megfizetni  a szerződés

aláírásával egyidejűleg.
2./  A Képviselő-testülete  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy az 1./  pont  szerinti  döntés
figyelembe vételével a bérleti szerződéseket megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők:  1./-2./ azonnal, folyamatos 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

186/2018. (IX.3.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testület hatalmazza 
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