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Készült:  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2018.  szeptember  26-án
(szerdán) 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
 Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

Jelen vannak: Ferenczi Gábor polgármester
                         Bognár Ferencné                  alpolgármester
                         Baráth Szilvia
                         Nyárs Hajnalka
                         Rosta Zoltán
                         Vörös Tibor       képviselők

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Szentes Gáborné ügyintéző

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Várbiróné Bencze Barbara jegyzőkönyvvezető

Jelen van még 30 fő érdeklődő állampolgár.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Sok  szeretettel  köszöntök  mindenkit  Devecser  Város
Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy
a  7  fős  Képviselő-testületből  6  fő  jelen  van,  tehát  határozatképesek  vagyunk  az  ülést
megnyitom. Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester úr hamarosan érkezni fog. 

A jelenlévő képviselők száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendeket az alábbiak szerint
fogadta el:



     
 N A P I R E N D   E L Ő T T

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

          Ferenczi Gábor
          polgármester

        
                                                          N A P I R E N D

             T á r g y :  E l ő a d ó:

1. Közmeghallgatás Ferenczi Gábor
polgármester

2. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz  való csatlakozásról szóló döntés
meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

3. Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi
Állami Számvevőszéki ellenőrzésének (ellenőrzési jelentés)
intézkedési terve      

Ferenczi Gábor
polgármester

4. Pályázat  benyújtása  a  helyi  önkormányzatok  rendkívüli
támogatására

Ferenczi Gábor
polgármester

5. 2019.  évben  kötelezően  elvégzendő  víziközmű-vagyon
vagyonértékelése

Ferenczi Gábor
polgármester

6. Pápai Tankerületi Központ körzeten kívüli tanulók utaztatási
költségátvállalási kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

7. A borszörcsöki 196 hrsz-ú ingatlan értékesítése Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

10. Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány kérelme
kutyamenhely létesítésére

Ferenczi Gábor
polgármester

11. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának
véleményezése

Ferenczi Gábor
polgármester



12. Vegyes ügyek

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./   Napirendi pont:

Közmeghallgatás

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: A közmeghallgatás  egyben  Képviselő-testületi  ülésnek is
számít. Természetesen az a különlegessége, hogy egyfajta lakossági fórumként alapvetően az
Önök  észrevételeire,  javaslataira  vagy  adott  esetben  a  kritikáikra  lennénk  kíváncsiak.
Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy Devecser Város Önkormányzata pénzügyi helyzete a
legfrissebb állás szerint 47.000.000,-Ft, ez az a pénzösszeg, ami jelenleg rendelkezésre áll a
működéshez.  Minden  évben  el  lehet  mondani,  hogy  szeptember  15-e  után  érkeznek  be
másodszor azok az adóbevételek, amelyek helyrerázzák az Önkormányzat anyagi helyzetét.
Ez nem azt jelenti, hogy idén kimagaslóan jól állnánk, de a működésünk nincs veszélyben.
Ami viszont problémát jelent, hogy saját forrásból jelenleg nincs lehetőségünk, az az, hogy a
2017-ben elnyert  Területi  Operatív  Programos  pályázatoknál  az önrészt  az Önkormányzat
minden esetben biztosítani tudja, de 2017-ben elnyertünk egy pályázati összeget az egykori
járási  kórház  főépületének  felújítására.  A  tervünk  az,  hogy  a  főépületben  kerülnének
elhelyezésre a városban működő szociális  intézmények,  legalábbis  ezen szociális  funkciók
zöme.  Mégpedig  a  Családsegítő  Központ,  az  idősek  nappali  foglalkoztatása  és  a  házi
segítségnyújtás. Annak idején Devecser más településekhez hasonlóan a pályázatait a 2015-ös
árakon tudta benyújtani, viszont az elmúlt 3 évben az építőiparban egy 30%-os áremelkedés
valósult meg. Ez az áremelkedés sajnos továbbra is fennáll. Ezért nyilvánvalóvá vált, hogy az
elnyert 120.000.000,-Ft nem fogja fedezni ennek a pályázatnak a költségét. Két lehetőség van.
Az  egyik,  hogy  mivel  ez  egy  országos  probléma,  bízunk  benne,  hogy  lesz  egy  olyan
kormányzati  forrás lehetőség amire lehet pályázni,  tehát egy önrész pályázat.  Ha nem lesz
önrész pályázat és meg akarjuk valósítani a pályázatot, akkor kénytelenek leszünk hitelhez
folyamodni,  mert  azt  gondoljuk,  ezt  a pályázati  összeget nem szabad elszalasztani.  Azt is
szeretném kiemelni, hogy 2016. december 15-én Devecser Város Önkormányzata átvette a
Meggyeserdei  használt-cikk  piacnak  az  üzemeltetését.  A  2017-es  évben  a  bevétel
80.000.000,-Ft volt a piacon, ami kb. 6.500.000,-Ft-os havi átlagot jelent. A bevétel többségét
a  napijegyek  és  a  parkolójegyek  adták.  Másik  jelentős  bevétel  a  hangárbérlés  volt.  A
bevételekből  havonta  1.350.000,-Ft-ot  fizetett  a  Kft.  az  Önkormányzatnak.  Ezen  felül  év
végén  még  4.000.000,-Ft-ot  kértünk  be.  2018-ban  a  havi  átlag  4.800.000,-Ft-ra  jön  ki.
Rendkívül  magas  kintlévőség  halmozódott  fel  a  hangárbérlők  esetében.  2017.  évben
1.300.000,-Ft  volt,  az  idei  évben  közel  6.000.000,-Ft  halmozódott  fel.  Magam  hétfőn
találkozom a Kft. vezetőivel, akikkel szinte napi szintű a kapcsolat, és igyekszünk az operatív
és stratégiai problémákra, kérdésekre választ adni. A Startmunka Programmal kapcsolatban
szeretném megkérni Molnár András Kadocsát, hogy tartson egy rövid tájékoztatót, hiszen a
városban  2013.  óta  működik  egy  közfoglalkoztatási  program.  Az  elején  igen  magas
létszámmal  indult,  de  az  elmúlt  években  átrendeződött  a  munkaerő  piac,  így  a  mostani
létszám  40  fő  körüli.  Nem  csak  itt  tapasztalunk  munkaerő  hiányt,  hanem  a  védőnői



szolgálatnál vagy éppen a szociális étkezésnél az étel kiszállításnál. Kiemelnék néhány dolgot,
hogy  milyen  projektek  valósultak  meg  az  elmúlt  időszakban.  Év  elején  sikerült
megvalósítanunk a Startmunka Program betonelem gyártó csarnokát a Kft.  telephelyén.  A
tavasz  folyamán  egy  szabadtéri  színpadot  tudtunk  átadni,  aminek  a  fedését  azért  kellett
elhalasztani,  mert  egy  rendkívül  fontos  beruházásra  került  sor,  hogy  7  fővel  egy  mini
bölcsődét indítottunk el és ennek a megvalósítása igényelt többlet forrást. Kb. 2.000.000,-Ft-
ot fordítottunk erre a célra. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester megérkezett az ülésterembe. 

Ami  még fontos,  hogy megvalósuljon,  az a  kisiskola  udvarának a  felújítása.  Egy írásbeli
megállapodás előtt vagyunk a Tankerülettel, ami a reményeink szerint azt fogja tartalmazni,
hogy a Tankerület és az Önkormányzat közösen valósítja meg ezt a beruházást. Az első ütem
tartalmazná az iskolaudvar annak a részének a térkőburkolását, csapadék mentesítését, illetve
akadálymentesítését, amely az épületek által határolt terület. A második ütemben valósulna
meg  a  gazdasági  bejárat  melletti  rész  burkolása,  illetőleg  elkészülne  a  játszótér  is.  Most
megkérném Molnár András Kadocsát, hogy mondjon néhány szót a Startmunka Programról. 

Molnár András Kadocsa Startmunka Program vezető: A Startmunka Programról nagyon
sokat  lehetne  beszélni.  A  városban  vannak  pro  és  kontra  vélemények  a  mi  munkánkkal
kapcsolatban. Mi is létszámhiánnyal küzdünk és a feladataink nagysága nem változott, viszont
a  létszámunk  drasztikusan  lecsökkent.  Pillanatnyilag  32  fővel  dolgozunk  5  pillérben,  a
mezőgazdaság,  a  bio  és  megújuló  energiafelhasználás,  illegális  hulladék  begyűjtése,
betonelem  gyártás,  illetve  a  belterületi  utak  karbantartása.  Kezdeném  a  belterületi  utak
karbantartásával,  a  Hársfa  utcánál  4  emberrel  tudunk  dolgozni.  Kézi  munkával  történik
minden, ezért haladunk lassan. A betonelem gyártásnál jelenleg 36.000 db térkő és 3.200 db
beton  szegély  az  eddig  legyártott  mennyiség.  Tartjuk  a  vállalt  évi  90.000  db  térkő
mennyiséget. Az állattenyésztés és a kertészet területén tudtunk eddig a legnagyobb bevételre
szert tenni. Pillanatnyilag 1.400.000,-Ft bevételnél tartunk. Az óvoda és az iskola konyhájára
eddig 870 kg nyersanyagot szállítottunk már be. Az állatállományból pedig 860.000,-Ft az
idei bevételünk eddig. Kaptam éles kritikákat Tisztelt Alpolgármester Úrtól, hogy mennyire
éri  meg  és  mennyire  nem.  Őszintén  szólva  örömmel  venném,  ha  végre  meglátogatnának
minket a Startmunkában. A savanyítóba is tudtunk felvenni egy kollégát. 24 féle termékünk
van,  pillanatnyilag.  1.200  üveg  savanyított  és  szárított  termékünk  van.  Cudar  kritikákat
kaptam, hogy a kertészetben térdig érő gaz van. Igen, volt  erre is példa, viszont 1500 kg
hagymát,  1700  kg  krumplit,  650  kg  paprikát,  360  kg  paradicsomot,  300  kg  sárgarépát
termesztettünk. Elég jó termésünk volt az idén. A Startmunka Programban sajnos az a bér,
amit az emberek kapnak, - merem állítani, hogy sokan meg sem érdemlik – nem motiválja
őket.  Röviden  ennyit  szerettem volna  mondani,  ha  kérdésük  van,  akkor  nagyon  szívesen
válaszolok. 

Ferenczi Gábor polgármester: Látom Minárcsik Sándor gyepmester is megérkezett közben,
szeretném, ha megosztaná velünk az észrevételeit. 

Minárcsik Sándor ebrendész: 1-2 számot én is szeretnék elmondani. Most néztem vissza, 73
kutyát fogtunk be a mai napig. Azt nem mondom, hogy nem látszik, hogy kevesebb kutya van
az utcákon, viszont még mindig van. Ez egy országos probléma, ennek nem akarok belemenni
mélyebben a taglalásába.  Tulajdonképpen minden menhely tele van, erőn felül mentjük az
állatokat. A kiutat a lakosság hozzáállásában, illetve a hatósági kontroll erősítésében és ha az
állam támogatná anyagilag azokat a problémákat amik ide vezettek, hogy ennyi kutya van



akkor talán sikerülne megoldani a dolgokat. Devecserrel próbálunk kidolgozni egy állatbarát
tervet annak érdekében, hogy ezek a kutyák emberségesen legyenek befogva, emberségesen
legyenek ellátva.  A jövőben ez lenne az út,  hogy állatbarát  módon az állatvédő szemével
mentjük ezeket az állatokat.  Tudom azt, hogy egy gyors és drasztikus megoldás lenne, ha
befognánk  őket  és  14  nap  után  törvényesen  elaltatnánk.  Van  egy  ingyenes  ivartalanítási
programunk,  ami  jó  lenne  ha  minél  több  emberhez  eljutna.  Mi  szeretnénk  segíteni,  akár
oltással, akár chippel, akár kutya kajával is tudunk segíteni. Nekem ez még mindig olcsóbb,
mint, hogy elviszek egy kutyát, tartom és a menhelyen van évekig. Ha valakinek kérdése van,
nagyon szívesen válaszolok.   

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Arra vonatkozóan van-e elképzelése, hogy az állati
tetemekkel, hogyan tudnánk ezt Devecserben megoldani?

Minárcsik  Sándor ebrendész: Nagyon  sarkalatos  kérdés.  Ha a  tulajdonos  altattatja  el  a
kutyáját  akkor  az  semmiképpen  nem  a  mi  és  nem  az  Önkormányzat  feladata,  hanem  a
tulajdonosé, aki elaltatta a kutyát. A tulajdonos a saját kutyáját 40 kg testtömegig eláshatja a
megfelelő  módon  a  saját  területén.  A  hivatalos  út  nagyon  drága,  ha  én  elvitetem  és
kiszámlázom,  ami  kb.  40.000,-Ft  körül  van.  Ha  belegondolunk  abba,  hogy  ezeknek  az
embereknek  pénze  se  volt,  hogy  beoltsa,  bechipezze  a  kutyát,  akkor  tényleg  ez  az  egy
megoldás marad. A gazda dolga, hogy gondoskodjon a tetem elszállításáról. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Erre voltam kíváncsi, hogy lehet-e Önhöz fordulni.

Minárcsik  Sándor  ebrendész: Természetesen,  felhívnak  és  segítek.  Ennek  is  megvan  a
feltétele, hogy hogyan kell, de miután elvittem kiszámlázom a gazdának. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönjük,  további  sikeres  együttműködést  kívánok.
Megadnám  a  lehetőséget  a  tisztelt  megjelenteknek,  hogy  feltegyék  a  kérdéseiket,
javaslataikat. 

Buzás Józsefné: Ez már olyan szinten elviselhetetlen és tűrhetetlen, hogy a TSZ-ből fedetlen
autókon ott hordják a mocskot a lakók ablakai mellett 2 méterre. Nem lehet szellőztetni. Kész
átjáróház.  Repednek a falak.  Ki fogjuk hívni a biztosítót  és megkérdezzük, hogy ezeket a
költségeket kire lehet terhelni. Meddig kell még a lakóknak ezt a bűzt elviselni? A kerülőút is
mikor fog megépülni? Tényleg elviselhetetlen és már azon gondolkoztunk, hogy lelépünk.
Nem akarom elhinni, hogy nincs megoldás, legalább a nehéz gépeket kitiltani. 

Ferenczi Gábor polgármester: Néhány napja egy Vásárhelyi utcai lakos kérelemmel fordult
az Önkormányzathoz. A levél tartalmát ismertetni fogom, és a soron következő képviselő-
testületi ülésig megtárgyaljuk és megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a levélben foglalt
felvetéseket meg lehet-e valósítani. Az egyik ilyen felvetés, hogy lehetne-e, hogy a Hunyadi
utcán keresztül vigyék ezeket a szállítmányokat és ne a Kossuth utcán keresztül. A másik,
hogy az Önkormányzat kérje a vállalkozókat, hogy ponyvás megoldással történjen a szállítás.
Ha  a  Hunyadi  utcára  tereljük  akkor  csöbörből  vödörbe  kerülünk,  mert  ott  is  laknak.  Az
elkerülő út lenne a megoldás, de sajnos erre információk szerint akkor lesz lehetőség, ha a 8-
as  főút  két  sávosítása  megtörténik,  arra  pedig  reális  esély  2025-ig  nincsen.  Nincs  olyan
mezőgazdasági  út,  ahova ezt  a forgalmat  el  lehetne terelni.  A felvetéssel  egyetértek,  de a
megoldás sajnos nem olyan egyszerű. 



Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ez felvetődött  a 2018. júliusi testületi  ülésen.  Az
egyik  vállalkozó  mondta  is,  hogy  ott  szállít,  vele  is  le  kellene  ülnünk  konzultálni.  A
Vásárhelyi utcával kapcsolatban fel kellene venni a kapcsolatot a Közútkezelővel.

Oláh Júlia: Rendőrök próbálnak méregetni a Miskei úton, iszonyú átmenő forgalom van,
jönnek a kavics  szállítók  és  80% biztosan  nem tartja  be a  sebességkorlátot.  Esti  órákban
kezdődik  a  fiatalok  randalírozása,  nem  tudom  kihez  tartozik,  de  lehetne  egy  telepített
traffipaxot kitenni. Nem lehet kimenni az úttestre biciklivel, mert életveszélyes.

Ferenczi  Gábor  polgármester: A  magam  részéről  teljesen  jogosnak  tartom  a  felvetést,
továbbítjuk a Rendőrség irányába. 

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester: Startmunkával  kapcsolatban  kettő  kritikát
fogalmaztam meg, kicsit tegyük sínre ezt a dolgot. Meg lett szavazva, hogy egy állattenyésztő
szakembert veszünk fel, nem tudom hány hónapra, az a lényeg, hogy 120.000,-Ft-os nettó
bérért.  Én  kritizáltam,  hogy  az  én  álláspontom  szerint  az  állattenyésztés  nem  annyira
rentábilis,  nem  hoz  akkora  hasznot,  hogy  szakembert  foglalkoztassunk  az  állattenyésztés
területén.  A bevétel  olyan  400.000,-Ft,  ha  a  bérét  és  járulékait  számolom akkor  az  jóval
meghaladja a bevételt, ezt fogalmaztam meg. A másik kritika pedig az iskolaudvar volt, de az
építő  jellegű.  Én  nem  személyeskedni  akartam.  A  másik,  hogy  a  növénytermesztésben
vannak-e hibák vagy nincsenek. Nekem bizony vannak kifogásaim, el is szoktam menni ad-
hoc jelleggel. Ettől én a Startmunkát nem akarom bántani, de köztudomású tény, hogy kb. 1-2
év még a kifutása,  tekintettel  arra,  hogy munkaerő hiány van. Az volt a kérésem, hogy a
meglévő Startmunka eszközeinket úgy kellene átrendeznünk, leltároznunk, hogy később az
Önkormányzathoz  vagy a  Kft.-hez  kerüljenek.  A Startmunkával  foglalkoztatni  tudtunk  és
olyan eszközöket beszerezni, amiket állami finanszírozás nélkül nem tudtunk volna. Legyünk
őszinték, ha nem lenne állami finanszírozás, nem biztos, hogy profitot termelne. Ha már itt
van vezető úr akkor én erre kérnék egy javaslatot úgy 2-3 hónapon belül, hogy merre tudna
elindulni Devecser, hogy ha nem lesz Startmunka Program. 

Molnár András Kadocsa Startmunka Program vezető: Ha folyamatosan káosz lett volna a
kertészetben akkor a növények nem tudtak volna fejlődni. Mindig vannak hiányosságok, én
ezt vállalom. A másik amit említettünk, a Startmunka soha nem a profit termelésről szólt,
hanem a foglalkoztatásról, hogy valami értéket teremtsenek állami segédlettel. A jövőben is
bármiben  a  rendelkezésre  állok.  Ami  még  kimaradt,  hogy  négy  intézményt  látunk  el
aprítékkal, ami nem kis megtakarítás a város részéről. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Nagy szívfájdalmam nekem ez az alma ültetvény,
ami Devecser használata alatt áll, ezt a jövőben hogyan kívánjuk hasznosítani. 

Molnár András Kadocsa Startmunka Program vezető: Ezen a területen  van 15 hektár
energia akác ültetvény és erdőrészlet lesz ezen a területen. 

Ferenczi Gábor polgármester: Alpolgármester úrnak nagyon fontos felvetései hangzottak
le.  Annyit  szeretnék  hozzáfűzni  az  iskolaudvarral  kapcsolatban,  hogy  a  Tankerület  kérte
Önkormányzatunkat, hogy azért kérjünk egy térkő gyártó cégtől árajánlatot, hogy minősített
térkővel  legyen  burkolva  az  iskolaudvar.  A  tavasszal  kezdődött  egyeztetések  során
felajánlottuk, hogy a gazdasági bejárat részt térkövezzük mi. Azt nem használják a gyerekek.
Két hete arról tájékoztatott a Tankerület, hogy sajnos egyéb vis maior kiadások miatt nem áll
rendelkezésükre  az  a  forrás,  amiből  ők tudnák biztosítani  a  térkő beszerzéshez  szükséges



összeget.  Kérték,  hogy az épületek által  határolt  területen is  mi biztosítsuk a térkövet.  Itt
tartunk most és a mai ülésen kérnék is egy megerősítő határozatot. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Nem egyszer kérdeztem meg üléseken, hogy miért nem a
mi térkövünkkel lesz lerakva az iskolaudvar. Valóban volt arról szó, hogy minősített térkőnek
kell odakerülnie, és én azt kérdeztem, hogy akkor a mi térkövünk nem olyan minőségű és fel
kell szedni. Ez adhatott félreértésre okot. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én is azért szerettem volna pontosítani, nem mi találtuk ki, a
Tankerülettől jött olyan kérés, hogy ezt ne az Önkormányzat biztosítsa, most pedig változott
az álláspont. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Ha a saját térkővel lesz lerakva akkor Startmunka vezető
figyel  a minőségre,  hogy hogyan lesz lerakva,  mert napi szinten kapom az észrevételeket,
hogy hogyan fog haladni például a Hársfa utca. Sok estben nem egyenletes a térkő, kiállások
vannak.

Molnár András Kadocsa Startmunka Program vezető: Természetesen  amennyire  lehet
odafigyelünk a minőségre.  Akár minősített,  akár nem, hiba előfordulhat,  ezért is vállaltuk,
hogy ha valami történik, akkor kicseréljük. Nagyon kevesen vagyunk, kis türelmet kérek. 

Vörös Tibor képviselő: Az elmúlt testületi ülésen valóban kérte az Alpolgármester Úr, hogy
a  Startmunka  Programnak  készüljön  egy  beszámolója,  gondolom  ezt  testületi  ülésen
bővebben meg fogjuk tárgyalni, mivel ez nem a lakossági fórum anyaga. Látom, hogy vannak
a listán olyan gépek, amit most is használni kellene folyamatosan. Több gép szervizben van,
mint  például  a  kis  traktor,  amit  a  betakarításnál  lehetne  használni.  Hogy hogy szervizben
vannak? 

Ferenczi Gábor polgármester: A mai testületi ülés napirendjén nincs a Startmunka Program,
én ezt azért osztottam ki, mert Alpolgármester Úr felvetése volt. A 37 felsorolt eszközből 3
van  szervizben.  Van  egy  dömper,  amit  mikor  megkaptunk  már  nem  működött,  annak  a
sorsáról is dönteni kellene. 

Tomor Józsefné: Van-e olyan jogszabály, hogy idegen személyt beengedhetünk-e. Kértem,
hogy mutassa meg a vállalkozói könyvet, de nem volt hajlandó az úriember. Mi nagybeteg,
öreg emberek vagyunk és én sajnos áldozata vagyok a Kozma Gyurinak. Bedobott nekünk
valaki egy papírt, hogy miért nem engedem be a vállalkozót. Én hiába kértem, hogy mutasson
igazolványt, azt mondta semmi közöm hozzá. A Kozma Gyuri elment a másik házhoz talán és
feldúlva jött vissza, megdobálta a kutyát. Jó lenne ennek véget vetni és a Kozma Gyuri ne
kezdjen ki még egyszer velünk.

Ferenczi  Gábor polgármester: Ha az információim helyesek az Ön szomszédja kérte  az
Önkormányzati Hivatalt, hogy adjon abban jogsegélyt, hogy az Ön szomszédja a telekhatáron,
vagy  a  telekhatártól  60  cm-re  található  falat  és  tetőt  fel  tudja  újítani.  Jegyző  úr  ezzel
kapcsolatban küldött ki levelet. 

Bendes István jegyző: Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy ha a szomszéd felújítja a
házát,  akkor  a  náluk  dolgozó  mesterembereket  be  kell  engedni,  nem  kérhetem  el  az
igazolványukat. Tűrni kell a felújítást, amíg zajlik, nem akadályozhatja meg senki abban a
szomszédot, hogy felújítsa a házát. Elég ha a szomszéd bejelenti,  hogy ekkor jönnének és



akinek kutyája van figyelnie kell, hogy arra az időre félre tegye, hogy ne támadja meg az ott
dolgozó embereket.

Tomor Józsefné: Ön miért nem hivatalos levelet küldött,  abszolút semmi iktatószám nem
jött. 

Bendes István jegyző: Van rajt iktatószám, tessék megnézni, nálam is megvan a másolata. 

Tomor Józsefné: Ezt megcáfolom. A családban van egy olyan ember, aki megmondta, hogy
nekem  alá  kellett  volna  írnom.  Minket  teljesen  placcra  tesznek  jobbról  is,  balról  is.  Én
nyomorék vagyok, a férjem is nagybeteg, ki fogja meg a kutyánkat, nem tudjuk becsukni.
Majd ha a  Kozma Gyuri  bocsánatot  kér,  mert  megfogta  a  nyakamat,  akkor  elvégezheti  a
munkáját, mert engem tönkretett. Itt vagyunk öregek, milyen dolog ez, el akar temetni minket
a  Kozma  Gyuri.  Bedobták  azt  a  levelet,  amit  nekem  alá  kellett  volna  írnom.  Minket
meghurcoltak,  tönkretett  a  három  év  alatt.  Egy  év  múlva  kaptam  meg  a  semmirevaló
másolatot, ami nem fedte a valóságot, mert nem azt kaptam meg, amit az irattárban néztem.
Szeretném, ha Alpolgármester Úr segítene, hogy ez a papír a kezembe kerülne, mert addig
még meghalni se tudok. 

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester: Én  nem  akartam  ebbe  beleszólni,  de  akkor
elmondom  mint  ügyvéd,  aztán  meg  mint  alpolgármester  a  véleményemet.  Én  kiadtam
mindent, amit ki kellett adnom. Azt hozzá kell tennem, ha valaki sértettként feljelentést tesz,
akkor  nem kap ítéletet,  ezt  elmondtam bizottsági  Elnök Úrnak is.  Mindenkinek joga van
ahhoz, hogy a házát felújítsa. Megkeresték az Önkormányzatot és azt javasoltam, hogy az Ön
fiával az érintett vegye fel a kapcsolatot és akkor kulturáltan fel lehet újítani a házat. Le kell
ülni, meg kell beszélni, hogy mikorra fejezze be és utána azt a placcot tegye rendbe. Lehet
pereskedni, de akkor a Kozma Györgynek nem lesz kész a háza és magának se lesz nyugalma.
A pereskedés  piszok  sokba kerül  és  békétlenséget  szül,  amíg  a  per  be  nem fejeződik  az
indulatok tombolnak. 

Tomor Józsefné: A másik oldalt is problémám van, nem tudtam, hogy a Jegyző Úrhoz kell
fordulnom. A gyepünk tönkrement és a Kozma Gyurinál áldatlan állapotok vannak.

Vörös Tibor képviselő: Szeretnék hozzászólni, mert a hölgy engem is megkeresett. Itt van
egy hatalmas  félreértés.  Jegyző  Úr,  Alpolgármester  Úr ez a  levél  kiment  úgy,  hogy nem
vetették  át  a  hölggyel.  A  másik,  hogy  a  szomszéd  nem  kereste  meg,  hogy  időpontot
egyeztessenek. Rendben, hogy be kell engedni a vállalkozót, de meg kellett volna beszélni, és
akkor még a tetőről dobálta a kutyáját, hát ezért pattant ki a vita. Hatóságilag mindent meg
lehet oldani Jegyző Úr, de megmondom őszintén én sem engedtem volna be a vállalkozót, ha
ilyen arrogánsan és mocskos módon viselkedik és nem is igazolja magát. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Én meg azt mondanám Elnök Úr, hogy az éremnek
két oldala van. Tudom, hogy tudnak róla és az Alpolgármester Asszony is, csak ő kérdez,
hogy van-e ebbe beleszólásunk. Az Önkormányzat ezekbe a dolgokba nem avatkozhat bele.
Tudja Elnök Úr annyi minden van, amiről ma szerettem volna beszélni, mert Devecsert érinti,
hogy  magánjogi  vitába  kellene  belemenni,  illetve,  hogy  a  Jegyző  Urat  eligazítani,  hogy
hogyan küldte ki, akkor az a panaszosnak a panasza, de ebbe egyikőnk se szólhat bele.   

Vörös Tibor képviselő: Én meg azt mondom, hogy beleszólhatok, mert képviselő vagyok és
engem is megkerestek. Én is azt tanácsoltam, hogy próbálják meg békésen megoldani, de van



törvény is és nem igaz, hogy a Jegyző Úr nem tudja úgy érvényesíteni, hogy mind a két felet
meghallgatja.

Ferenczi Gábor polgármester: Én ezt a vitát le is zárnám. Az Önkormányzatnak nincsen
beleszólása  ilyen  ügyekbe.  Én  megértem Tomor  néni  érzéseit,  de  a  két  ügyet  nem lehet
összekeverni, nem lehet megtenni, hogy nem engedem be, mert haragszom rá. Azt javaslom,
hogy menjünk tovább, mert ezt mi most itt nem tudjuk megoldani.

Szövérfi Gellért: Szeretném megkérdezni, hogy a választásokig lesz-e még ilyen rendezvény,
mert ha nem, akkor szeretnék zárszámadást kérni az ígéretek és a teljesítések vonatkozásában.
A kórházról szó volt, de nem derült ki, hogy mikor kezdődik meg a munka a területen. A
másik, hogy volt a bűzről szó, hogy a régi csallányos rét kinek a tulajdona, mert ott volt régen
földes út. Nem lehetne megoldani, hogy ott szállítsák el az anyagot? Azért kérdezem, mert
hátha azé a cégé, aki szállítja az anyagot.

Ferenczi  Gábor polgármester: Lesz  még ilyen  rendezvény biztosan.  A hivatalban  utána
tudunk nézni,  hogy kik a  tulajdonosai  ennek a területnek,  meg tudjuk vizsgálni,  hogy itt
megoldható-e  a  kerülőúton  való  szállítás.  A  kórháznál  már  elmondtam,  hogy  az  önrész
jelenleg nem áll rendelkezésre, de ettől függetlenül a pályázat megvalósítása elindult. Először
egy  közbeszerzési  eljárást  kell  lefolytatni.  Tervek,  kivitelező  már  rendelkezésre  áll.  A
pályázati  összegeket  nem  teljes  mértékben  lehet  az  építkezésre  fordítani.  Költeni  kell  a
nyilvánosság biztosítására, projekt menedzsmentre. 

Szövérfi Gellért: De konkrétan mikor?

Szentes Gáborné ügyintéző: Két héten belül.

Szövérfi Gellért: És egy összegben kell meglennie, hogy neki lehessen állni?

Ferenczi  Gábor  polgármester: Az  építkezéshez  szükséges  pénzt  közben  is  meg  lehet
szerezni. 

Szövérfi Gellért: Mikor kezdődik el az építkezés?

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ahogy  a  kolléganő  mondta  2  héten  belül.  A  vége
bizonytalan. 

Szövérfi  Gellért: Annak  idején  hallottam  egy  olyat,  hogy  a  bevételeink  nagyon
megcsappantak,  szeretném  ha  ezt  megismételné  polgármester  úr,  hogy  a  bölcsődével
kapcsolatban milyen nehézségek voltak. 

Ferenczi Gábor polgármester: Mint ahogy említettem 47.000.000,-Ft a pénzügyi egyenleg
az  Önkormányzatnak.  Szabó  Kinga  pénzügyi  irodavezető  készített  egy  kimutatást,  hogy
hogyan alakultak az adóbevételek. 2018. évi eredeti előirányzat 164.000.000,-Ft volt ebből
167.400.000,-Ft  volt  a  bevétel,  tehát  egy  iparűzési  adónövekvés  tapasztalható.  Devecser
esetében sajnos az állam elvonta a közvilágításra kapott támogatást, a temetőre nem kaptunk
idén  támogatást  és  változás,  hogy  a  belterületi  mellékutcáknak  javítására  sem  kapunk
támogatást.  Hiába  nőtt  az  iparűzési  adóbevétel,  amikor  más  költségek  is  emelkedtek.  Az
építményadó esetében 24.561.200,-Ft volt az előirányzat és ezidáig 29.600.000,-Ft érkezett
be. A gépjárműadó esetében kevesebb érkezett be. A telekadó bevételünk 3.787.000,-Ft ebben



az évben. A költségvetési számlánk egyenlege 82.345.000,-Ft, ebből a vízi-közmű számlán
40.000.000,-Ft.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Két dolgot szeretnék rendbe tenni. A kórház akkor
fog igazán elkezdődni, amikor a testület dönteni fog a hitelfelvételről. Nekünk ezt úgy kell
végrehajtani,  hogy  be  is  tudjuk  fejezni.  Elhangzott,  hogy  kb.  150.000.000,-Ft  hitelt  kell
felvennie az Önkormányzatnak, nem csak a kórházra, hanem a Önkormányzat tetőszerkezetét
is meg kell csináltatni. Az állam nem vont el semmit, volt olyan, hogy adóerő képesség, ha
effektíve  több  adót  tud  kivetni  az  Önkormányzat,  annál  kevesebb állami  támogatást  kap.
Minél jobban él egy város a saját vállalkozásaiból, kevésbé fogja az állam finanszírozni. 

Magvas András: Az Akácfa utcai játszótérről szeretnék pár szót mondani. Az idén nagyon
rendezett volt, de a padok tűrhetetlen állapotban vannak és veszélyesek. Oda javasolnék olyan
minőségű padokat, ahol nyugodtan hátra lehet dőlni. Sokan vannak ott gyerekek, felnőttek.
Előttünk  legalább  15-20  éve  nem  látszik  4  villanyoszlop,  ami  akadályozza  az  ottani
munkákat. Kérném, hogy tegyenek valamit ebben az ügyben. 

Ferenczi Gábor polgármester: A padokkal kapcsolatban nagyon röviden annyit,  hogy az
Önkormányzat saját asztalosa jelenleg is padokat javít és lesz lehetőség arra is, hogy ide is
készüljenek ülőalkalmatosságok. A villanyoszlopokat meg kellene néznünk a helyszínen és
akkor ott tudnánk valami megoldást találni közösen. 

Scheily Józsefné: Nem a galambokról és nem a fociról szeretnék kérdezni. 2016-ban volt a
Miss Somló szépségverseny ahonnan 1.200.000,-Ft bevétel származott és 2017. február 14-én
a bizottsági jegyzőkönyvben szerepel, hogy ez a pénzösszeg el lett különítve arra, hogy itt a
Művelődési  Házban  mobil  székcsere  lesz.  Hol  áll  ez  az  ügy?  A  másik  az  új  temető
ravatalozójával  kapcsolatban  szintén  2017.  február  23-án  hagyta  jóvá  nem  tudom
hányadszorra  a  testület,  hogy  2.500.000,-Ft-ot  különítenek  el  arra,  hogy  a  ravatalozót
felújítják.  Rettenetes  körülmények vannak ott,  megint  jön a rossz idő.  Ez miért  maradt  el
egész  idáig?  Kinek  a  tulajdonába  tartozik  a  volt  ÉDÁSZ  épület?  Nem  lehet  a  járdán
közlekedni,  senki  nem takarítja  le.  Ki  kell  menni  az  útra,  ha esik,  mert  a  közlekedés  ott
lehetetlen. A gazdasági bizottság elnökétől szeretném kérdezni, hogy amikor közmeghallgatás
volt a jelen lévőknek megígérte, hogy a Devecseri újságba, napilapokba, tv-ben szerepelni fog
a Timber  Metalos  ügyekkel  kapcsolatban,  hogy mi  lett  az  eredmény.  Azóta se hallottunk
semmit. Hol áll ez az ügy, be lett söpörve a szőnyeg alá vagy még folyamatban van. Hogy áll
a devecseri gyógyszertár ügyelete? Több éve ígéretet kaptunk, hogy a hétvégi ügyeletet meg
fogják  oldani,  azóta  sem  történt  meg.  Amikor  átvették  a  piacot  arról  volt  szó,  hogy  a
kábeltévén fel fogják tüntetni a bevételeket és kiadásokat. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ugye  2016-ban  került  megrendezésre  a  Miss  Somló
szépségverseny, aminek 1.200.000,-Ft lett a bevétele, ez az összeg továbbra is rendelkezésre
áll. Szerettünk volna egy székcserét megvalósítani, de időközben kiírásra került egy pályázat,
aminek  részét  képezi,  hogy  lehet  székcserére  fordítani.  Ezen  a  pályázaton  sajnos  nem
nyertünk, de az összeg rendelkezésre áll. Azt kell eldönteni, hogy azzal járunk-e jobban ha
ezeket a székeket kicseréljük vagy ha felújítjuk. Az új temetőben 2017-ben elkészült a kerítés,
most jelenleg a vízvezeték rendszer kiépítése zajlik. Ha ez megtörténik utána fogunk rátérni a
ravatalozóra, nincs elfelejtve. A volt ÉDÁSZ -nak a Katolikus Karitasz a tulajdonosa. Tavaly
kerestek meg, hogy az épületből  pályázati  pénzen szeretnének egy olyan intézményt,  ahol
csökkentett  képességű embereknek szerettek volna lehetőséget  biztosítani  munkára.  Illetve
lakhatási  segítséget  olyan  családoknak,  akik  innen  tovább  tudnak  lépni,  egyfajta  fecske



lakásokat. Ehhez a beruházáshoz még nem találtak forrást. Én felveszem velük a kapcsolatot
és  jelzem a problémát,  hogy az  ingatlan  környékét  rendezzék.  A gyógyszertári  ügyelettel
kapcsolatban  valóban  nincs  előrelépés,  felveszem  a  kapcsolatot  a  gyógyszertárral  és
megpróbálunk  valami  megoldást  találni.  Egyet  kell  értenem  azzal,  akik  felhívták  a
figyelmemet,  hogy  stratégiailag  nem  helyes,  hogy  ha  minden  egyes  hétvégén  egy
vállalkozásnak fel van tüntetve a bevétele, kiadása a nyilvános plénumokon. Nagyon szívesen
tájékoztatást adok bárkinek, ha eljön hozzám.

Vörös Tibor képviselő: Igaza van kedves Zsuzsa és jogosan vetette fel ezt a kérdést. 2015-
ben az előző testület hozott egy olyan határozatot, hogy az újságban meg kell jelentetni a volt
kórház történetét. El is kezdődött, de sajnos nem folytatódott. Én a szabadságom előtt átadtam
Polgármester Úrnak egy dossziét, amiben egy teljesen összeállított anyag volt. Ezekről hiteles
másolat  készült,  fel  lett  téve  az  internetre,  youtube-ra.  Nem  a  teljes  anyag,  mivel  hogy
finanszírozási okok jöttek közbe, valamint az előző testület úgy döntött, hogy mégse kerüljön
nyilvánosságra.  A mostani  testülettel  megbeszéltük,  hogy a kórház ügyét  mindenképpen a
nyilvánosság  elé  kell  tárni.  Amikor  a  beruházás  megkezdődik,  az  alapkő letétellel  együtt
valamilyen  formában  megjelentetjük.  A  Timber-Metallal  kapcsolatban  jelenleg  bírósági
eljárás  folyik,  rengeteget  járunk  bíróságra.  A  Meggyeserdővel  kapcsolatban  is  folynak
bírósági tárgyalások. Ezekről a későbbiekben tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Mi az akadálya, hogy ez a cikk megjelenjen?

Vörös Tibor képviselő: Semmi.

Dr. Németh Ákos Pál  alpolgármester: A Timber-Metal-ra  szeretnék reagálni.  Azon túl,
hogy kedélyeket kavart, az Önkormányzat működésére kicsit rávilágított. Egy hasznunk volt,
hogy nem kellett  kifizetni  a vállalkozót,  amit  ő követelt.  Nem feszegetném ezt  a Timber-
Metal  ügyet,  mert  annyit  tudunk  vele  elérni,  hogy  a  napi  ügyekről  elveszi  a  figyelmet.
Összefoglalót  lehet  írni,  de én nem biztos,  hogy pörgetném ezt  az ügyet.  Jó lenne,  ha az
ellenségeskedésnek vége lenne és nem visszafele mutogatnánk, hanem tennénk a dolgunkat.

Ferenczi Gábor polgármester: A Timber-Metalnál arról van szó, hogy voltak tartályok, amit
az előző testület  gazdasági bizottságának elnöke árazott  be és a vállalkozó nem fizette ki,
540.000,-Ft-ról van szó. A másik oldalon van egy félkész csarnok épület, aminek a mintegy
3.000.000,-Ft-os vállalkozói díját azt meg az Önkormányzat nem fizette ki.  Ha egyenleget
vonunk akkor valóban egy 2.500.00,-Ft-ot keresett az Önkormányzat ezen. 

Vörös Tibor képviselő: Jó lenne befejezni ezeket a békétlenségeket, de egyet tudomásul kell
venni,  hogy a  Timber-Metal  Kft.  nekünk kárt  okozott.  Hiába  állította  fel  a  csarnokot,  ez
szabálytalanul van felállítva, nem történt meg a felületkezelése. Vissza kell bontani és újra le
kell kezelni.

Ferenczi Gábor polgármester: A korrózió védelmet most is meg lehet oldani, egyeztetve
szakemberekkel.  A  műszaki  hiányosságok  miatt  nem  fizette  ki  az  Önkormányzat  a
vállalkozót. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Fával  kapcsolatos  szociális  juttatások.  Akik kérdezték
pont nem értek ide. Ebben az évben hogyan lesznek, tud-e az Önkormányzat adni? Állítólag
volt Meggyeserdőn olyan fa, ami meg lett ígérve a lakosságnak, az hova lett? 



Ferenczi  Gábor  polgármester: Alpolgármester  Asszony  is  megszavazta,  hogy  az
Önkormányzat  beadja  a  szociális  tűzifa  pályázatot.  Várhatóan  október  közepe,  vége  felé
kapunk erre választ, de eddig Devecser minden évben nyert.  Megpróbáljuk azokat az idős
embereket  helyzetbe  hozni  ennél  a  pályázatnál,  akiknek  alacsony  a  jövedelmük.  A
Meggyeserdőn  a  fa  a  Kft.-hez  került  beszállításra.  Felmerült,  hogy  az  asztalosunk  a  téli
hónapokban ismét gyártana hulladéktároló edényeket  belőle, egyébként a parkban kivágott
fákat is így hasznosítjuk.  

Bognár Ferencné alpolgármester: A következő a belvárosi piac, a Polgármester Úr miért
nem reklámozza, miért hagytuk abba?

Ferenczi  Gábor  polgármester: Nem  hagytuk  abba  és  múlt  héten  nyílt  meg  a
buszpályaudvaron a  büfé és a terv,  hogy ennek a vállalkozónak a bevonásával  újra életet
lehelünk ebbe a belvárosi térbe. Ehhez tudnánk vásári napokat kapcsolni. Próbálkoztam több
ilyen  árus  megkeresésével  és  nem volt  rá  konkrét  igény.  Segítsenek  a  Képviselő-testület
tagjai, az itt lévők, hogy találjunk olyan kézműveseket, árusokat, őstermelőket, kistermelőket,
akik szívesen jönnének.

Bognár Ferencné alpolgármester: A Rendőrségtől, az Önkormányzattól azt a tájékoztatást
kaptam,  hogy  a  kamerarendszer  működik,  kivéve  a  Hangya  ABC-nél,  ahol  faágak
akadályozták,  hogy  bizonyos  szemetelőket  felvegyenek.  Ha  jól  tudom  az  egyik
kamerarendszerünk ki fog kerülni Meggyeserdőre, igaz-e?

Ferenczi Gábor polgármester: Tudja Alpolgármester Asszony, hogy döntöttünk róla, hogy a
16 csatornás kamerarendszerünket 32 kamerásra bővítjük és a 16-os kikerül Meggyeserdőre. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Polgármester Úr 4 éve ígérte állítólag a nyugdíjasoknak,
hogy a Széchenyi  utcai buszmegállót  letérkövezik,  hogy ne a fűben és a kavicson kelljen
várakozniuk. Kérdezném, hogy idén még belefér-e a Startmunkába vagy csak jövőre? Ha már
a Startmunka szóba jött, miért olyan magasak az árak, a boltban 150,-Ft, mi meg 300,-Ft-ért
áruljuk. 

Ferenczi Gábor polgármester: A buszmegállóra visszatérve én nem emlékszem ilyenre, de
minden  bizonnyal  így  van.  A  térkő  brigádnak  idén  a  Hársfa  utca  a  feladata,  ezen  kívül
vállaltuk,  hogy  a  Szabadság  téren  kialakítjuk  a  parkolókat  és  a  Szél  utca  egyik  felét  is
térkövezzük. A buszmegálló nem hangzott el, ennek ellenére lehet plusz munkát vállalni. 

Molnár  András  Kadocsa  Startmunka  Program  vezető: Valóban  300,-Ft  volt  az
újkrumplinak az ára, de most már harmadik éve, hogy ökológiai minősítésű a krumpli. Úgy
gondolom, hogy még a 300,-Ft se sok egy bio burgonyáért. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Ne térjünk ki rá, hogy bio burgonya, mert akkor olyan
hibába  esünk,  mint  Polgármester  Úr,  hogy  ígér  olyan  dolgokat,  ami  elfelejtődik,  nem
emlékszünk rá és hozzám jönnek bejelentésre.

Ferenczi Gábor polgármester: Elnézést, szeretnék konkrét példákat. A másik, hogy igaz,
hogy én vagyok a polgármester,  de van egy testület.  Alpolgármester Asszonynak legalább
annyi lehetősége van ezekben a dolgokban operatívan részt venni. Mindig nekem jönnek a
kérdések, mintha én lennék egyedül, akinek a dolga, hogy minden megvalósuljon. Kicsit ezt
máshogy látom. Közös munkának kell, hogy az eredménye legyen. 



Bognár Ferencné alpolgármester: Így van, csak nem mi ígérgetünk,  nem mi találunk ki
dolgokat.  Ígértek  bicikli  tárolót  a  Művelődési  Házhoz.  Közlöm,  hogy  saját  zsebből
megcsináltattam. Szente-Takács Anna jelezni fogja, hogy hova lehet letenni. Ezt is próbálom
Polgármester Úr háta mögött segítségként megoldani. A Polgármester Úr folyton a szemünkre
hányja, hogy a Képviselő-testület, de az ígérgetésekből semmi nem valósult meg. Ne ígérjünk
olyat, amit nem tudunk megvalósítani. Alpolgármester Úrnak köszönöm, hogy rátapintotta a
lényegre, amit más nem vett észre, ő észrevette a háttérmunkámat. Elsősorban mert mindig
kérdezek és utánajárok dolgoknak. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Köszönöm Magvas Andrásnak, hogy két  kerékpár  tárolót
nekünk adományozott. 

Bognár Ferencné  alpolgármester: Hurrá,  köszönöm,  András  már  elment,  de  köszönöm,
akkor túl tudott licitálni engem. Szeretném megkérdezni Alpolgármester Urat, hogy mi a terve
a lomis piaccal? Támogattam annak idején Polgármester Urat, hogy a lomis piacon szép és jó
dolgokat lássunk. Ezek az emberek áldatlan körülmények között árusítanak. A talpraesettebb
lomisok elmennek Celldömölkre, Pápára, Tapolcára, Veszprémbe, Ajkára, Sümegre árusítani,
a szemetet meg hazahozzák és lerakják a lomis piacon. Ez már 20 éve is probléma volt, az
elődeink sem tudták megoldani.  Naivan azt  hittem,  hogy meg tudjuk oldani,  mert  csak a
bevételeket  néztem,  a  kiadásokat  nem.  Bevallom  hibáztam,  de  próbálom  helyrehozni.
Alpolgármester Úrnak sok jó javaslata van, amit fel tudok vállalni.

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Alpolgármester  Asszonnyal  messzemenőkig  egyetértve
valóban áldatlan állapotok vannak a használt-cikk piacon, különösen a hátsó részen, ahol még
az előző tulajdonos hagyta ott a szemetet. Hétfő reggelre beszéltem meg egy találkozót a Kft.
vezetőivel, ha a testület tagjai is részt tudnának venni, annak örülnék.

Bognár  Ferencné  alpolgármester: Erről  megint  most  hallok,  hogy  találkozik  a  Kft.
vezetőivel.

Ferenczi  Gábor polgármester: Ez ma derült  ki  és  mivel  ma találkoztunk,  gondoltam itt
szólok.

Bognár Ferencné alpolgármester: Biztos Alpolgármester Úr is meg Én is el tudok rohanni
nap közben ott hagyva az ügyfelem, hogy tárgyalásom van. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Hetente  találkozom  a  Kft.  vezetőivel  és  nyilván  nincs
lehetőség, hogy minden egyes egyeztetésre elhívjam a testületet és nem is elvárható. Ezek az
egyeztetések folyamatosak.  

Bognár  Ferencné  alpolgármester: Érzékeltetni  szerettem  volna,  hogy  Polgármester  Úr
kétértelműen beszél. Személyes érintettségem van a Kft-nél, mivel sajnos a fiam lett az egyik
igazgató.  A körülményekbe  ettől  függetlenül  nem szeretnék belemenni.  Napi  szinten  van,
hogy odajönnek és mondják, hogy mert Balázs nem csináltátok meg, a Kft. nem foglalkozik
vele. A Kft. foglalkozik vele csak az Önkormányzatnak nincsen pénze, hogy ehhez megfelelő
támogatást  tudjon  nyújtani,  hogy  megfelelő  embereket  tudjanak  felvenni  és  megfelelő
munkavégzést  tudjanak csinálni.  Négy évig támadtam az Ács Attilát  a  tájékozatlanságom
miatt és én ezt beismerem. 



Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Volt egy ígéretem a szeméttel kapcsolatos büntető
megítélésben.  Egyrészt  törvény  javaslat,  másrészt  más  intézkedések.  Van  egy  ilyen
kezdeményezés  a  Kormány  részéről,  de  még  nem  találtam  meg  azt  a  személyt,  hogy
konkrétan kivel tudjuk felvenni a kapcsolatot az ún. kodifikációs vagy más néven jogalkotási
procedúrához.  A következő a javaslat,  hogy a normális  kommunális  hulladék közterületen
való elhelyezése bűncselekmény lesz. Felhívtam a Megyei Közgyűlés Elnökét, aki készséggel
állt  a  szolgálatunkra.  Az  egyik  probléma  a  közterületen  való  lerakás,  a  másik  a
magánszemélynél  történő  lerakás.  Remélem  ez  a  probléma  megoldható  lesz.  Az  elmúlt
testületi ülésen én feldobtam egy labdát, azóta ez a labda pattog és senki nem válaszolt. A
javaslatom az volt, hogy csak az lomizhasson, aki vállalkozó. Nem az adó, hanem a  szemét
miatt. A lomis piacon a fő probléma, hogy kb. 900 m3 szemétnél tartunk beleértve a várost és
a piacot.  Nem az a baj, hogy csúnya, hanem, hogy akik itt  maradnak azoknak a gyerekei
lesznek megfertőződve ettől. A gumiból nehézfém válik ki, és ezt kell nekünk orvosolni. A
Kisebbségi Önkormányzattal,  a lomisokkal  ezt hogyan lehetne megoldani,  mondjuk úgy 1
hónapon belül. Bármilyen megoldás is születik, átmeneti vagy kompromisszumos, ha tovább
nő a szemét  mennyiség,  akkor  tényleg  be kell  fejezni  a  lomizást,  mert  Devecsernek ez a
kívánsága. Kb. 30 lomis van, aki rendszeresen fizet, a többinek lemaradása van vagy nem
fizet.  A  Kft.-nek  a  fizető  lomisokat  előtérbe  kell  helyezni  és  igenis  az  ő  tetejük  legyen
megcsinálva, akár soron kívül is, aki meg nem fizet azt el kell takarítani a piacról. A szemetet
ki kell takarítani. Engem nem érdekel kinek, milyen végzettsége van, hány osztálya, egy 18
évet betöltött ember ne dobja el a szemetét. Az ügyvédek se szemetelnek és nem lopkodják el
egymás  cuccát  a tárgyalóteremben.  Két héten belül  szeretnék ötleteket,  hogy mi  legyen a
megoldás. Azért vállalkozásként, mert azt lehet ellenőrizni. Ezt az állapotot az Önkormányzat
saját  kontójára  nem  fogja  fenntartani.  Részemről  a  lomis  piacba  egy  kanyi  vasat  nem
szeretnék beletenni, amíg ott nem lesz rend. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Lényegében a fő felvetéssel  egyetértek.  Hétfőn nem csak
ezzel kapcsolatban egyeztetek a Kft. vezetőivel, hanem a beléptetéssel, a forgalmi renddel, a
parkolással,  az  egyes  hangárok  karbantartásával  is.  A  karbantartást  azok  a  hangárbérlők
kérték,  akik  rendesen  fizetik  a  havi  bérleti  díjat,  de  a  többnapos  esőzés  során  károkat
szenvedtek.  Szeretnék  még  egyeztetni  a  kintlévőségekről  is.  Azok,  akik  nem  fizetnek,
azoknak rövid határidővel kerüljenek felmondásra a hangárok. Van olyan bérlő, akinek 8-9
havi tartozása van. Ebben kérném a segítségét Alpolgármester Úrnak, hogy a kintlévőségeket
behajtsuk. Végrehajtó segítségével esetleg ráterhelhetőek legyenek. 

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester: A  lomis  piacon  kell  csinálni  egy  tabula  rasat,
mindenki kifelé és csak az jöhet vissza, aki eddig fizetett. Nekem ez a kiinduló pont nagyon
tetszik. Nemcsak azokkal van baj, akik ott vannak, hanem a napijegyesekkel. A teherportán
lévő lemérések embert vesznek igénybe, de ha plusz embert veszünk fel, akkor minek tartsuk
fenn a piacot, ha megint munkabérre és járulékaira költünk. 

Ferenczi Gábor polgármester: A beléptetéssel kapcsolatban kértem árajánlatot karszalagra,
amit  különböző  színnel  lehetne  elkülöníteni  a  napijegyes  árusokat,  hangárbérlőket  és  a
vevőket. Ennek a nettó ára 8,-Ft. Személyi és vagyonőrökre is kértem ajánlatot, akik részt
vennének az árusok ellenőrzésében. Szó sem lehet a részemről sem, hogy úgy vegyünk fel két
embert,  hogy  ne  csökkentenénk  a  meglévő  megbízásos  állományt.  A  főportánál  a
hangárbérlők  és  a  napijegyesek  tudnának  bejönni,  a  vevők  pedig  a  hátsó  kapun.  Ehhez
természetesen egy forgalmi rendet is ki kellene alakítani. 



Mayer  Gábor: Jelezte,  hogy  az  iskolában  munkahely  van  szabadon,  ezt  szeretném
pontosítani, hogy minden állás betöltött. Volt egy alsós kolléganőnk, aki táppénzen volt és
utána leszámolt, ezt egy nyugdíjas kolléganő visszahívásával és túlórával oldottuk meg. Az
Önkormányzat azt mondta a térkövezéshez nem tud pénzzel hozzájárulni az alsó tagozatos
iskola udvarának megvalósításához, de munkával és térkővel segít, a többit meg a Tankerület
kifizeti. Azt gondolom, hogy Devecserbe munkahely teremtés kellene, olyan ahol jó fizetést
tudnánk biztosítani és magasan kvalifikált embereket tudnánk alkalmazni. Sokan eljárnak a
környező  településekre  dolgozni.  Elhangzott,  hogy  47.000.000,-Ft-nál  jár  az
Önkormányzatnak, illetve Alpolgármester Úr jelezte, hogy 150.000.00,-Ft-ot kellene felvenni
hitelre.  Na,  most  a magyar  állam és az európai  unió több mint  900.000.000,-Ft pályázati
pénzzel támogatta Devecsert és ennek van egy önrésze. Ha megkérdezhetem mennyi az az
önrész, mert van 47.000.000,-Ft meg felvennének 150.000.00,-Ft-ot, akkor 200.000.000,-Ft
hiányzik?

Ferenczi  Gábor  polgármester: Nagyon  örülök,  hogy  nincsen  létszámhiány.  Az
iskolaudvarnál  a  pontosítás  kedvéért.  Először  készült  egy  költségvetés  egy  devecseri
vállalkozó  által,  ami  14.600.000,-Ft-ról  szólt.  A  megállapodásunk  előzetesen  úgy  szólt  a
Tankerülettel,  hogy ezt  az összeget  felezzük.  Ez  meg is  történt,  de  mondtuk,  hogy ez  az
összeg  nincs  betervezve  a  költségvetésbe,  de  helyette  fel  tudjuk  ajánlani  azt  a  térkő
mennyiséget. Az Önkormányzat számláján jelenleg 47.000.000,-Ft van, a bevétel gyarapodni
fog, mert szeptember 15. napjától egy adóbeszedési időszak indult, de év végén lehet pontosat
mondani.  Állami vagy banki segítséget kell  igénybe venni, mert  az önrész sajnos nem áll
rendelkezésre. Az elmúlt években tapasztalt áremelkedés miatt alakult így. 

Bognár Ferencé alpolgármester elhagyta az üléstermet.

Mayer Gábor: Elnézést nem kaptam választ, mennyi forintálisan az önrész?

Ferenczi  Gábor  polgármester: 150.000.000,-Ft  lenne,  de  ide  számoltuk  a  hivatal
tetőszerkezetét.

Bendes István jegyző: Azzal több, kb. 200.000.000,-Ft.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Akkor  200.000.000,-Ft.  Tavaly  Jegyző  Úrral  egyébként
fogalmaztunk  egy  levelet  Orbán  Viktor  miniszterelnök  úrnak,  hogy  az  Önkormányzat
térítésmentesen odaadta a volt városháza épületét, ezért felvetettük annak lehetőségét, hogy a
magyar  állam  ezt  az  épületet  váltsa  meg.  Ennek  az  ára  fedezné  az  önrészt  a  TOP-os
pályázatoknál. 

Dr. Németh Ákos Pál  alpolgármester: A hitel  felvételt  én említettem először,  csakhogy
mindenki tárgyilagosan lásson. Az Önkormányzat tetőszerkezete pedig elég foghíjas és már
be is ázik. Ha az az épület lerobban, akkor az Önkormányzatot is valahova el kell költöztetni.
A  kérdés,  hogy  kell-e  ez  a  hitel  Devecsernek  és  hajlandóak  vagyunk-e  felvenni.  Az  én
válaszom igen, de erre még az államnak a válasza is kell, mert nélkülük nem vehetünk fel
hitelt. Kár, hogy elment Szövérfi Gellért, én már tudnék zárszámadást adni. A bevételeinket
igyekeztük növelni különböző adótípusokkal, illetve a kintlévőségeket elkezdtük behajtani. És
bevezettük, hogy adóztatásra kerüljenek azon ipaterületek, amit nem használnak. A pártoknak
nem tudom ki lettek-e küldve a levelek?



Ferenczi Gábor polgármester: Ezt azért nem tudom teljesíteni, mert próbálom pártpolitika
mentesen  vezetni  a  települést.  A  helyi  közéletbe  nem  célszerű  szerintem  pártpolitikát
belevinni. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A társadalom keresztmetszetét akárhogy is nézzük a
pártok testesítik meg, illetve jelen esetben a lomisok esetében a Kisebbségi Önkormányzat.
Szervezetkén ők tudnak mozgósítani.  Az új  vállalkozások létesítéséhez is  kellene gesztust
gyakorolnia az Önkormányzatnak. Az elmúlt  testületi  ülésen kértem egyrészt ezt a levelet,
másrészt,  hogy  mennyivel  tudná  finanszírozni  az  Önkormányzat  a  magánszemélyek  és  a
vállalkozóknak  a  kialakítását,  illetve  letelepedését.  Nekünk  felelősségünk  van,  egy  olyan
koncepciót kell kialakítanunk, amelyre nem mondhatja senki, hogy nem vontuk be.

Bognár Ferencé alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Messzemenőkig  egyetértek  a  letelepedési  támogatással,
egyébként ugyanúgy egyetértenék az iskolakezdési támogatással, a babatámogatással is. Majd
november, december környékén már tárgyaljuk a következő évi költségvetést, majd akkor el
kell  különíteni  erre  egy  összeget.  Scheily  Józsefnének  mondanám,  hogy  abszolút  nem
felejtettem el, rajta vagyunk a Szent Imre utcai ingatlan olyan módú átalakításán, hogy ott
legyen áramvételi lehetőség. A Galambász Egyesület nyilván akkor tud elköltözni a Tűzoltó
szertárból, ha lesz hova. 

Ács Attila Városüzemeltetési Kft. igazgató: Elég sokszor szóba került a Kft. ebből látszik,
hogy milyen sokrétű a feladatunk tulajdonképpen pénz nélkül.  Gazdasági tevékenységként
végezzük a piacot, amivel nagy feladatot vállaltunk, nem kértük, de kaptunk, a tőlünk telhető
módon. Közel 450 m3 szemetet örököltünk, erről hivatalos papír van, mert fel lett mérve. 1
tonna szemét elhelyezésének költsége az ajkai telepen 41.000,-Ft + ÁFA. A tavalyi  évben
meghaladta a 6.000.000,-Ft-ot az elszállítás költsége. Alpolgármester Úr ötleteire igazat adok,
hogy a szemét valamilyen szinten csökken, de mégis nő. A volt üzemeltető már kétszer kapott
felszólítást, hogy vigye el a szemetet, de onnan 1 kg hulladék nem lett elszállítva. Ha 800 m3
szemetet  átkonvertálunk  tonnába,  annak legalább 20.000.000,-Ft  lenne az  elszállítása.  Azt
számoltuk, ha ilyen mennyiségű hulladékot tudunk elszállítani, mint a tavalyi évben is akkor
négy évbe telne, hogy a hulladék eltűnjön. Öt állandó dolgozó van a lomis piacon, egy négy
órás és vannak jegyszedők. Közel 800 autó megy be hajnali 3 órától reggel 9 óráig, akik csak
vásárlók, ezen felül 100 fő a létszáma akik hangárt bérelnek, illetve 50-100 fő között van az a
napijegyes.  Ezt  az  autómennyiséget  kell  beterelnünk,  mert  nagymértékben  akadályozza  a
forgalmat. Alpolgármester Úrnak igaza van, hogy a notórius tartozókat nem kell beengedni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Elnézést ennek eddig is így kellett volna lennie, hogy nem
engedjük be. 

Ács Attila Városüzemeltetési Kft. igazgató: Ez tény, de a következő a probléma. Amikor
kiküldjük  a  felszólítást  azoknak  akik  4-5-6  hónappal  tartoznak,  akkor  általában  a  80%-a
megjelenik  az  irodában  és  úgymond  részt  fizet  be  a  tartozásból,  tehát  a  hajlandóságát
kimutatja, hogy ő szeretne fizetni csak nincsen pénze. Ilyenkor jönnek az ígéretek, hogy a
többit 1-2-3 hét múlva befizetik, ami nem történik meg. Másrészt kerültek olyan papírok a
kezembe, hogy egyes bérlők részletfizetési kedvezményt kapnak. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Igazgató  Úr  a  késői  órára  és  az  információ  hiányra
tekintettel, a Kft.-t és azon belül a piac üzemeltetést egy olyan időpontban tárgyaljuk, hogy



amiket  most  igazgató  úr  mond  információk  a  Képviselő-testület  minden  tagjának
rendelkezésére álljanak. Nem látom azokat  a dokumentumokat,  amiket  Igazgató Úr említ.
Ilyen  késői  órán  nem ildomos  a  dolgokba belemenni.  Előttem is  vannak dokumentumok.
Egyetlen  dolgot  szeretnék  mondani,  hogy amikor  az  Önkormányzat  munkatársa  átvállalta
decembertől márciusig a piac üzemeltetését, akkor nem volt más lehetőség, mert Igazgató Úr
táppénzen volt. Ha megnézzük, hogy ebben az időszakban mennyi kintlévőséget szedett be az
Önkormányzat, nem biztos, hogy nem volt hatékony, ha összehasonlítjuk az előző időszakot
vagy az azt  követőt.  Ne most  legyen az,  hogy a piac beszámolóját  tárgyaljuk.  Én hétfőn
mennék, de ha a Képviselő-testületnek van igénye akkor beszéljünk meg más időpontot. 

Ács Attila Városüzemeltetési Kft. igazgató: Elnézést én nem személyeskedni akartam és
nem is róla van szó. Egy a cél, hogy ne legyen tartozó ember és a piac működjön. Az elmúlt
12 évben egyetlen egy épület nem volt javítva és most elvárjuk, hogy a Kft. minden épületet 1
év alatt újítson fel és tüntesse el a szemetet.

Ferenczi Gábor polgármester: Szó sincs róla, hogy elvárjuk.

Ács Attila Városüzemeltetési Kft. igazgató: Valamilyen szinten el kell kezdenünk. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Így van, én kértem a Kft.-t  hogy készüljön egy felmérés,
hogy mely hangárokról van szó és lássuk, hogy ezen hangároknak kik a lakói. 

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester: Vannak  akik  mindig  fizetnek,  vannak  a
késedelmesen utólag fizetők és vannak a notórius nem fizetők. Vannak olyan lomisok, akik
képviselőre  hivatkoznak,  hogy  ő  majd  elengedi  a  bérleti  díjat.  Örülök  ezeknek  a
megbeszéléseknek,  de  tényleg  közösen  kellene  fellépnünk,  mert  ha  én  A-t  mondok,
polgármester  úr  meg  B-t,  akkor  ez  hiteltelen  lesz.  Öntől  is  várom  két  héten  belül  a
javaslatokat, hogy hogyan tudnánk ezt megoldani. 

Oláh Júlia: A szakorvosi rendelővel kapcsolatban kérdezném, hogy régebben volt arról szó,
hogy  bővítenék  az  ellátást,  növelnék  a  rendelési  időt.  Nem  lehetne  felvenni  velük  a
kapcsolatot, mert például szemészet alig van és nagy lenne rá az igény. 

Dr. Németh Ákos Pál  alpolgármester: Szakorvosi  kérdésben megint  futottunk egy kört,
kistérségi szinten szerettük volna az ellátást visszavenni. Megnéztük a sümegi mintát, amit ők
tartanak fent, de így nem tudjuk fenntartani, viszont a kistérség a többlet hozzájáruláshoz nem
járul hozzá. Az más kérdés, hogy az egészségügy egész addig nem érdekel,  amíg be nem
tolják a műtőbe. Volt arról is szó, hogy akkor kapnak támogatást, ha némi fejlesztést lát a
testület, úgyhogy ez a labda továbbra is pattog. Én még fejlesztést nem látok, de elmondták,
hogy mit adtak és, hogy nem rentábilis, nem lehet belőle megélni. Egy testületi ülésen meg
kellene hallgatni a vezetőt. A gyógyszertár ügyelet egyrészt túlóra és plusz munkabér és nem
is akármennyivel díjaztatja a munka törvénykönyve. Az éjszakai ügyelet Devecserben csak
úgy lehet,  ha az Önkormányzat  ehhez finanszírozást  ajánl fel.  Enélkül  nem fog menni.  A
maszek gyógyszertárat  nem lehet kötelezni.  Körbejárhatjuk, hogy ez mennyi  plusz költség
lenne és a gyógyszertár nyitott-e rá. 

Ferenczi Gábor polgármester: A közmeghallgatást lezárom megköszönve mindenkinek a
részvételt. 



N A P I R E N D   E L Ő T T

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Van-e ezzel kapcsolatban
kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7  fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület Devecser Város Polgármesterének a lejárt határidejű önkormányzati döntések
végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett
intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatását fogadja el.

A Képviselő-testület 7  igen szavazattal -egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:

255/2018. (IX. 26.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület Devecser Város Polgármesterének a lejárt
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, az előző
képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett
intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a
Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által
hozott döntésekről szóló tájékoztatását elfogadja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

2./   Napirendi pont:

BURSA  HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozásról szóló döntés meghozatala

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Ferenczi Gábor polgármester: Minden évben benyújtjuk ezt a pályázatot, tavaly is nyertünk
és sikerült mindenkinek ösztöndíjat biztosítani, aki az Önkormányzatunknál jelentkezett. Van-
e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban  7  fő  vesz  részt.  Szavazásra  teszem fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy 1./ A
Képviselő-testület kívánjon csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi pályázati fordulójához.
2./ A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának általános szerződési feltételeit fogadja el, és
vállaljon kötelezettséget arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az általa nyújtott
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus
adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot írja alá és küldje meg az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (1381 Budapest Pf. 1418) részére.
4./ A Képviselő-testület a pályázat kiírásával egyidejűleg döntsön a pályázó családjában az
egy főre jutó jövedelemhatárról, mely a 2019. évi fordulóban az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 500 %-a, azaz 142.500,-Ft összegben határozza meg. 
5./ A Képviselő-testület a jövedelem feltételeknek megfelelt, határidőn belül benyújtott,
formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót rangsorolja szociális rászorultság
alapján és minimum 1.000,-Ft, maximum 5.000,- Ft havi támogatásban részesítse. 
6./ A Képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2019. évre
írja ki a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
7./ A Képviselő-testület a pályázati kiírásokat hirdetmény útján tegye közzé. A pályázati
kiírások az előterjesztés mellékletét képezik.
8./ A Képviselő-testület vállaljon kötelezettséget arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
9./ A pályázat kiírásának pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a döntést követően a 2019.
évi költségvetési koncepciójában, majd ezt követően költségvetési rendeletében biztosítsa. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ - 8./, azonnal, folyamatos az ütemtervben foglaltak szerint
                  9./ 2019. évi költségvetési rendelet tervezése 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:

256/2018. (IX. 26.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  A  Képviselő-testület  csatlakozni  kíván  a  hátrányos  szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx


kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi pályázati fordulójához.

2./  A  Képviselő-testület  a  felsőoktatási  hallgatók,  valamint  a
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára kiírandó
Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat
2019.  évi  fordulójának  általános  szerződési  feltételeit  elfogadja,  és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az
általa nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2019.  évi
fordulójához való csatlakozásról,  valamint  az elektronikus  adatbázis
használatáról  szóló  nyilatkozatot  írja  alá  és  küldje  meg  az  Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (1381 Budapest Pf. 1418) részére.

4./  A  Képviselő-testület  a  pályázat  kiírásával  egyidejűleg  dönt  a
pályázó családjában az egy főre jutó jövedelemhatárról, mely a 2019.
évi fordulóban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
500 %-a, azaz 142.500,-Ft összegben határozza meg. 

5./  A  Képviselő-testület  a  jövedelem  feltételeknek  megfelelt,
határidőn  belül  benyújtott,  formailag  megfelelő  pályázat  elbírálása
alapján  a  pályázót  rangsorolja  szociális  rászorultság  alapján  és
minimum 1.000,-Ft, maximum 5.000,- Ft havi támogatásban részesíti. 

6./  A  Képviselő-testület  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériumával
együttműködve  2019.  évre  kiírja  a  BURSA  HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

7./ A Képviselő-testület a pályázati kiírásokat hirdetmény útján teszi
közzé. A pályázati kiírások az előterjesztés mellékletét képezik.

8./  A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer 2019. évi
fordulója  keretében  a  beérkezett  pályázatokat  és  a  pályázatokról
hozott  döntését  a  https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

9./  A pályázat  kiírásának  pénzügyi  fedezetét  a  Képviselő-testület  a
döntést követően a 2019. évi költségvetési koncepciójában, majd ezt
követően költségvetési rendeletében biztosítja. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő:
1./ - 8./, azonnal, folyamatos az ütemtervben foglaltak szerint
9./ 2019. évi költségvetési rendelet tervezése

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx


3./   Napirendi pont:

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi Állami
Számvevőszéki ellenőrzésének (ellenőrzési jelentés) intézkedési terve  

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: A könyvtárban történt egy ÁSZ ellenőrzés és az ellenőrzés
tartalmazza  azokat  a  hiányosságokat,  azokat  a  javítandó  dolgokat  az  egyes
dokumentumokban,  aminek  a  pótlására  az  intézménynek  egy  intézkedési  tervet  kell
elkészítenie.

Vörös Tibor képviselő: Mikor volt ez az ÁSZ ellenőrzés pontosan?

Ferenczi Gábor polgármester: 2018. január, február. 

Bendes István jegyző: Segítséget nyújtunk a könyvtárnak a feladatuk megvalósításában. 

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 1./ Devecser
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék EL-0375-030/2018.
iktatószámú, 2466. témaszámú és V080902. ellenőrzési azonosító számú ellenőrzési jelentését
tárgyalja meg, azt fogadja el és a mellékletben foglaltak szerint az intézkedési tervet hagyja
jóvá.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy az intézkedési
terv tartalmazza mindazokat az intézkedéseket, melyeknek végrehajtásával a feltárt
hiányosságok megszüntethetők.
3./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje fel a polgármestert, hogy az
intézkedési tervet az Állami Számvevőszéknek küldje meg és az abban foglaltak végrehajtását
folyamatosan ellenőrizze.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
             Bendes István jegyző
             (A végrehajtás előkészítéséért: az Intézkedési tervben megjelölt felelősök)
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:

257/2018. (IX. 26.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami
Számvevőszék EL-0375-030/2018. iktatószámú, 2466. témaszámú és
V080902. ellenőrzési azonosító számú ellenőrzési jelentését



megtárgyalta, azt elfogadja és a mellékletben foglaltak szerint az
intézkedési tervet jóváhagyja.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy az intézkedési terv tartalmazza mindazokat az
intézkedéseket, melyeknek végrehajtásával a feltárt hiányosságok
megszüntethetők.

3./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy az intézkedési tervet az Állami Számvevőszéknek
küldje meg és az abban foglaltak végrehajtását folyamatosan
ellenőrizze.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
         Bendes István jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért: az Intézkedési tervben megjelölt
felelősök)

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

4./   Napirendi pont:

Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Minden évben megpróbáljuk, hogy a helyi önkormányzatok
támogatására pályázatot nyújtunk be, mintegy 20.000.000,-Ft-os támogatást szeretnénk kérni.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.10. „Önkormányzatok rendkívüli
támogatása pontja alapján történt pályázati kiírásra támogatási igényt nyújtson be a 2018. évi
önkormányzati működés támogatására.
2./  A  Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy  a  pályázati  anyagot  a  Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ legkésőbb 2018. szeptember 30.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag- az alábbi
határozatot hozta:



258/2018. (IX. 26.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet I.10. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása
pontja alapján történt pályázati kiírásra támogatási igényt nyújt be a
2018. évi önkormányzati működés támogatására.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati
anyagot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága
részére küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő:  1./ azonnal
                   2./ legkésőbb 2018. szeptember 30.

5./   Napirendi pont:

2019. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: A  víziközmű-vagyon  vagyonértékelését  minden
Önkormányzat vállalta, ugye mi a Bakonykarszttal vagyunk kapcsolatban. Vállaltuk, hogy ezt
az értékelést elkészítjük és ehhez a szakmai segítséget megkaptuk. Van-e ezzel kapcsolatban
kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a 21-32276-1-001-00-11
MEKH  kóddal  rendelkező 60.  sorszámú  Devecser  szennyvízelvezető  és  -tisztító
víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse  tárgyalja  meg  a  víziközmű-rendszer
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy az  Önkormányzat  nevében
adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban
történő kiválasztására – a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.
3./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy az  előterjesztés  mellékletét
képező  Együttműködési  megállapodást,  mely  a  vagyonértékelés  költségeinek  vagyoni
érdekeltség arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.
4./  A Képviselő-testület  vegye  tudomásul,  hogy  a  vagyonértékelés  költségeinek  fedezetét
biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a
BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos



A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

259/2018. (IX. 26.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-
32276-1-001-00-11  MEKH  kóddal  rendelkező 60.  sorszámú
Devecser  szennyvízelvezető  és  -tisztító  víziközmű-rendszer
Ellátásért  Felelőse  megtárgyalta  a  víziközmű-rendszer
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az
Önkormányzat  nevében  adjon  megbízást  a  BAKONYKARSZT  Zrt.
részére  a  vagyonértékelő  közbeszerzési  eljárásban  történő
kiválasztására – a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés
lefolytatására.

3./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az
előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a
vagyonértékelés  költségeinek  vagyoni  érdekeltség  arányában  történő
megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.

4./  A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi,  hogy  a  vagyonértékelés
költségeinek  fedezetét  biztosító  2018-2019.  éveket  illető  víziközmű
használati  díjak,  elszámolási  kötelezettséggel  a  BAKONYKARSZT
Zrt-nél maradnak.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a 11-32276-1-003-01-02
MEKH  kóddal  rendelkező 34.  sorszámú  Devecser  ivóvízellátó  víziközmű-rendszer
Ellátásért  Felelőse  tárgyalja  meg  a  víziközmű-rendszer  vagyonértékelésére  vonatkozó
napirendi pontot.
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy az  Önkormányzat  nevében
adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban
történő kiválasztására – a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.
3./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy az  előterjesztés  mellékletét
képező  Együttműködési  megállapodást,  mely  a  vagyonértékelés  költségeinek  vagyoni
érdekeltség arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.
4./  A Képviselő-testület  vegye  tudomásul,  hogy  a  vagyonértékelés  költségeinek  fedezetét
biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a
BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos



A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

260/2018. (IX. 26.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-
32276-1-003-01-02  MEKH  kóddal  rendelkező 34.  sorszámú
Devecser  ivóvízellátó  víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse
megtárgyalta  a  víziközmű-rendszer  vagyonértékelésére  vonatkozó
napirendi pontot.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az
Önkormányzat  nevében  adjon  megbízást  a  BAKONYKARSZT  Zrt.
részére  a  vagyonértékelő  közbeszerzési  eljárásban  történő
kiválasztására – a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés
lefolytatására.

3./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az
előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a
vagyonértékelés  költségeinek  vagyoni  érdekeltség  arányában  történő
megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.

4./  A  Képviselő-testület  tudomásul  veszi,  hogy  a  vagyonértékelés
költségeinek  fedezetét  biztosító  2018-2019.  éveket  illető  víziközmű
használati  díjak,  elszámolási  kötelezettséggel  a  BAKONYKARSZT
Zrt-nél maradnak.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos

6./   Napirendi pont:

Pápai Tankerületi Központ körzeten kívüli tanulók utaztatási költségátvállalási
kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Egy  korábbi  testületi  ülésen  mi  vállaltuk  minden  olyan
tanulónak  az  utazási  költségét,  akik  más  településről  Devecserbe  járnak.  Azért,  mert  azt
mondtuk, hogy a városnak az érdeke, hogy más településről bejárókkal bővüljön az iskola
létszáma. Itt fordított a helyzet, a Tankerület azt kérné, hogy devecseri gyerekeknek vállalja át
Devecser Város Önkormányzata az utazás költségét, hogy nem Devecserbe járnak iskolába.
Én  ezt  nem  támogatom  és  amennyiben  a  testület  sem,  akkor  szeretnék  kérni  egy
felhatalmazást,  hogy  keressem  fel  azon  település  polgármesterét,  ahova  ezek  a  gyerekek
fognak járni és vállalja át az a település a költséget.



Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester: Visszafelé  sülne  el,  mert  nem  támogatjuk  a
devecserieket,  mert  ha  valaki  katolikus  iskolába  akar  járni,  akkor  adjuk  meg  neki  a
lehetőséget. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Itt nem erről van most szó. Mi eddig átvállaltuk azon
gyerekek költségét, akik Borszörcsökről, Somlóvásárhelyről jártak Devecserbe. Most azt
szeretnénk, ha Somlóvásárhely fizetné a költségeket, hiszen oda járnak a gyerekek, ő profitál
ebből. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Oké, így rendben.

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános Iskolába a beiskolázási
körzeten kívülről  bejáró 6 fő tanuló 2018/2019-es tanév bérletköltségét  -  57.600,-Ft-ot ne
vállalja át.
2./  A Képviselő-testület keresse fel Somlóvásárhely község polgármesterét azzal a javaslattal,
hogy finanszírozza  a  Somlóvásárhelyi  Széchenyi  István  Általános  Iskolába  a  beiskolázási
körzeten kívülről bejáró tanulók bérletköltségét. 
3./A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  döntésről  az
intézményvezetőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./,2./ azonnal
                3./ 2018. október 30.

A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

261/2018. (IX. 26.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  A  Képviselő-testület  a  Somlóvásárhelyi  Széchenyi  István
Általános Iskolába a beiskolázási körzeten kívülről bejáró 6 fő tanuló
2018/2019-es tanév bérletköltségét - 57.600,-Ft-ot nem vállalja át.

2./   A  Képviselő-testület  felkeresi  Somlóvásárhely  község
polgármesterét  azzal  a  javaslattal,  hogy  finanszírozza  a
Somlóvásárhelyi  Széchenyi  István Általános Iskolába a beiskolázási
körzeten kívülről bejáró tanulók bérletköltségét. 

3./A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  fenti
döntésről az intézményvezetőt értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./,2./ azonnal



        3./ 2018. október 30.

7./   Napirendi pont:

A borszörcsöki 196 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Ezt az ingatlant kb. 10 éve nem sikerül eladni, de most lenne
rá érdeklődő. Ez egy romos, komfort nélküli épület. A bontás költsége valószínű több lenne,
mint amennyit az ingatlan ér. Egy korábbi értékbecslés szerint 285.000,-Ft ez alá ne menjünk.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester:  Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező Borszörcsök 196 hrsz.-ú 215  m2 nagyságú, „kivett lakóház, udvar”
megnevezésű ingatlant bruttó  285.000,-  Ft összegért értékesítse Orsós  Júlia  Borszörcsök,
Petőfi u. 39. szám alatti lakos részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2018. december 31.

A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

262/2018. (IX. 26.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező Borszörcsök 196 hrsz.-ú 215
m2 nagyságú, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlant bruttó
285.000,- Ft összegért értékesíti Orsós Júlia Borszörcsök, Petőfi u. 39.
szám alatti lakos részére.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2018. december 31.

8./   Napirendi pont:

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



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót Elnök Úrnak, mert volt bontás. 

Vörös     Tibor     képviselő: Három  árajánlat érkezett be és ezek közül a Bizottság a Bakony-
Balaton Média  Kft.-t  (8200  Veszprém,  Horgos  u.  8.) választotta, tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ajánlatot ő tette. 

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
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 szociális  felzárkóztató szolgáltatások igénybevételét  segítő kommunikációs,
útbaigazító táblák készítésére és kihelyezésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra
a

 Bakony-Balaton Média Kft. (8200 Veszprém, Horgos u. 8.), a
 Piros-Kék Kft. (9500 Celldömölk, Hunyadi u. 33.) és a
 Bakony és  Balaton  Térségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  (8200

Veszprém, Óváros tér 2.)
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 szociális
felzárkóztató  szolgáltatások  igénybevételét  segítő  kommunikációs,  útbaigazító  táblák
készítésére  és  kihelyezésére  vonatkozóan  kiírásra  került  beszerzési  eljárás nyertesének  a
Bakony-Balaton Média Kft.-t (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) hirdesse ki tekintettel arra, hogy
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – bruttó 500.000,-
Ft – a Bakony-Balaton Média Kft. (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) 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 szociális
felzárkóztató  szolgáltatások  igénybevételét  segítő  kommunikációs,  útbaigazító  táblák
készítésére  és  kihelyezésére  vonatkozóan kiírásra  került  beszerzési  eljárással  kapcsolatban
felmerült megbízási díj összegének – bruttó 500.000,- 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  szociális  felzárkóztató  szolgáltatások
igénybevételét  segítő  kommunikációs,  útbaigazító  táblák  készítésére  és  kihelyezésére



vonatkozóan  a  Megbízási  szerződést  a  Bakony-Balaton  Média  Kft.-vel  (8200  Veszprém,
Horgos u. 8.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal            

A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

263/2018. (IX. 26.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete  megállapítja,
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 szociális felzárkóztató
szolgáltatások  igénybevételét  segítő  kommunikációs,  útbaigazító
táblák  készítésére  és  kihelyezésére  vonatkozóan  kiírásra  került
beszerzési eljárásra a

 Bakony-Balaton Média Kft. (8200 Veszprém, Horgos u. 8.), a
 Piros-Kék Kft. (9500 Celldömölk, Hunyadi u. 33.) és a
 Bakony és  Balaton  Térségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  (8200

Veszprém, Óváros tér 2.)

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  szociális  felzárkóztató  szolgáltatások  igénybevételét
segítő kommunikációs, útbaigazító táblák készítésére és kihelyezésére
vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a  Bakony-
Balaton  Média  Kft.-t  (8200  Veszprém,  Horgos  u.  8.) hirdeti  ki
tekintettel  arra,  hogy  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot – bruttó 500.000,- Ft – a Bakony-Balaton
Média Kft. (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) 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  szociális  felzárkóztató  szolgáltatások  igénybevételét
segítő kommunikációs, útbaigazító táblák készítésére és kihelyezésére
vonatkozóan  kiírásra  került  beszerzési  eljárással  kapcsolatban
felmerült megbízási díj összegének – bruttó 500.000,- Ft – fedezetéül a
pályázaton elnyert támogatási összeg nyújt fedezetet. 



4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a  polgármestert,  hogy  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben”
című pályázattal kapcsolatban a szociális felzárkóztató szolgáltatások
igénybevételét segítő kommunikációs, útbaigazító táblák készítésére és
kihelyezésére vonatkozóan  a Megbízási szerződést a  Bakony-Balaton
Média Kft.-vel (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal            

9./   Napirendi pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Itt is átadom a szót elnök úrnak.

Vörös     Tibor     képviselő: A szűrő buszos vizsgálatot egyik sem vállalta. Mindegyik úgy adta le
az ajánlatát, hogy ezt kihagyta. Három  árajánlat érkezett be és ezek közül a Bizottság a
Somló-környéki Többcélú  Kistérségi  Társulást  (8460  Devecser,  Deák  tér  1.) választotta,
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot ő tette. Meg kellene keresni a
Kistérséget, hogy nem tudnak-e szűrő vizsgálatra buszt biztosítani. 

Bendes   István     jegyző: Annyi pénz nincs a forrás oldalon erre a pályázatra, hogy ezt az ún.
kombinált szűrő buszt le lehessen hívni. Az lenne a járható megoldás, hogy az orvosokkal
eddig is sok szűrést végeztek  és bevonták a Vöröskeresztet is, és inkább ebben mozogjunk,
mert ez kifizethető lesz.

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város 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  2018.  és  2020.  évek  között  2  db  egész  napos  egészségfejlesztési  program
szervezésére, népszerűsítésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a

 Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (8460 Devecser,
Deák tér 1.), a



 Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet (8300 Tapolca,
Nagyköz u. 1-3.) és a

 Balatonalmádi  Kistérségi  Egészségügyi  Központ  Közhasznú
Nonprofit Kft. (8220 Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2-4.)

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  2018.  és
2020.  évek  között  2  db  egész  napos  egészségfejlesztési  program  szervezésére,
népszerűsítésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a Somló-környéki
Többcélú Kistérségi Társulást (8460 Devecser, Deák tér 1.) hirdesse ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – bruttó 3.100.000,-
Ft – a Bakony-Balaton Média Kft. (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) 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  2018.  és
2020.  évek  között  2  db  egész  napos  egészségfejlesztési  program  szervezésére,
népszerűsítésére  vonatkozóan  kiírásra  került  beszerzési  eljárással  kapcsolatban felmerült
megbízási díj összegének – bruttó 3.100.000,- 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 2018. és 2020. évek között 2 db egész napos
egészségfejlesztési  program  szervezésére,  népszerűsítésére  vonatkozóan  a  Megbízási
szerződést a  Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulással (8460 Devecser, Deák tér 1.)
kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal             

A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

264/2018. (IX. 26.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete  megállapítja,
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  2018.  és  2020.  évek
között  2  db  egész  napos  egészségfejlesztési  program  szervezésére,
népszerűsítésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a

 Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás (8460 Devecser,
Deák tér 1.), a

 Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet (8300 Tapolca,
Nagyköz u. 1-3.) és a



 Balatonalmádi  Kistérségi  Egészségügyi  Központ  Közhasznú
Nonprofit Kft. (8220 Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2-4.)

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  2018.  és  2020.  évek  között  2  db  egész  napos
egészségfejlesztési  program  szervezésére,  népszerűsítésére
vonatkozóan kiírásra  került  beszerzési  eljárás nyertesének  a  Somló-
környéki Többcélú Kistérségi Társulást (8460 Devecser, Deák tér 1.)
hirdeti  ki  tekintettel  arra,  hogy  a  legalacsonyabb  összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – bruttó 3.100.000,- Ft
– a Bakony-Balaton Média Kft. (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) 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  2018.  és  2020.  évek  között  2  db  egész  napos
egészségfejlesztési  program  szervezésére,  népszerűsítésére
vonatkozóan  kiírásra  került  beszerzési  eljárással  kapcsolatban
felmerült megbízási díj összegének – bruttó 3.100.000,- Ft – fedezetéül
a pályázaton elnyert támogatási összeg nyújt fedezetet. 

4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a  polgármestert,  hogy  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben”
című pályázattal kapcsolatban 2018. és 2020. évek között 2 db egész
napos  egészségfejlesztési  program  szervezésére,  népszerűsítésére
vonatkozóan  a  Megbízási  szerződést  a  Somló-környéki  Többcélú
Kistérségi Társulással (8460 Devecser, Deák tér 1.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal

          
10./     Napirendi     pont:

Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány kérelme kutyamenhely
létesítésére

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Ferenczi     Gábor     polgármester: A Meggyeserdőn létesítendő gyepmesteri, illetve
állatmenhelyről már tavaly döntött a testület egy elvi határozatban. A gond az volt, hogy nem
volt partner, akivel meg tudtuk volna valósítani. Múlt héten tárgyaltam a Sárvár és
Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvánnyal, amelynek Minárcsik Sándor gyepmester a vezetője.
Partnerek lennének abban, hogy az Önkormányzattól kapnának egy ingatlant, pont azt amiben
korábban is terveztük, hogy ki lehet alakítani egy ilyet. Pályázati pénzzel és külföldi támogatással
szeretné megvalósítani. Ha helyben lenne ez a telep, akkor ezeket a kutyákat azonnal el lehetne
helyezni, Devecser ezzel mindenképpen profitál. Nekünk ezzel költségünk nincsen, csak az
ingatlant adjuk, ami amúgy sincs használatban. 

Vörös     Tibor     képviselő: Jó lenne ha ez a gyepmesteri telep valóban kimagaslóan teljesítene. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerepeljen a szerződésben, hogy csak is kizárólag erre a
célra és az is, hogy amennyiben 1 éven belül nem kezdi el ennek a tevékenységnek a
megvalósítását, akkor a szerződés váljon semmissé. Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés,
hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvár és Kemenesalja Mentett
Kutyáiért Alapítvány (9700 Szombathely,  Viktória u. 7/B. 2/19., adószám: 18847224-1-18,
képv.: Minárcsik Sándor alapító) részére térítésmentesen biztosítsa 2018. október 1. napjától
határozatlan időre Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező Devecser, 0621/5 hrsz.-
ú ingatlanon  lévő  5 ha  6211 m2 -  térképvázlaton  43 számmal  jelölt  –  108 m2 nagyságú
raktárépületet  és az épület mögött található 1.608 m2 nagyságú földrészt csak is kizárólag
kutyamenhely kialakítása céljából az alábbi feltételekkel:

-  Használó  köteles  a  menhely  kialakításával  és  fenntartásával
kapcsolatban  az  összes  felmerülő  költséget  saját  vagy
pályázati forrásból megfinanszírozni,

-  Használó  köteles  a  jogszabályi  előírásokat  maradéktalanul
betartani a kialakítás és használat során,

-   Használó a menhelyre csak Devecser közigazgatási területén
belül befogott kóbor állatokat helyezhet el.

-  Amennyiben 1 éven belül nem kezdi el ennek a tevékenységnek
a megvalósítását, akkor a szerződés semmissé válik.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a használatra vonatkozó szerződést
írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2018. október 31.

A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

265/2018. (IX. 26.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvár és
Kemenesalja  Mentett  Kutyáiért  Alapítvány  (9700  Szombathely,
Viktória  u.  7/B.  2/19.,  adószám:  18847224-1-18,  képv.:  Minárcsik



Sándor  alapító)  részére  térítésmentesen  biztosítja  2018.  október  1.
napjától határozatlan időre Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező  Devecser,  0621/5  hrsz.-ú  ingatlanon  lévő  5 ha  6211  m2 -
térképvázlaton 43 számmal jelölt – 108 m2 nagyságú raktárépületet és
az  épület  mögött  található  1.608  m2  nagyságú  földrészt csak is
kizárólag kutyamenhely kialakítása céljából az alábbi feltételekkel:

-  Használó  köteles  a  menhely  kialakításával  és  fenntartásával
kapcsolatban  az  összes  felmerülő  költséget  saját  vagy
pályázati forrásból megfinanszírozni,

-  Használó  köteles  a  jogszabályi  előírásokat  maradéktalanul
betartani a kialakítás és használat során,

-   Használó a menhelyre csak Devecser közigazgatási területén
belül befogott kóbor állatokat helyezhet el.

-  Amennyiben 1 éven belül nem kezdi el ennek a tevékenységnek
a megvalósítását, akkor a szerződés semmissé válik.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatra
vonatkozó szerződést aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2018. október 31.

11./   Napirendi pont:

A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót Nyárs Hajnalka képviselő asszonynak.

Nyárs  Hajnalka  képviselő: Devecserbe  Borszörcsökről,  Kolontárról,  Pusztamiskéről  és
Devecserből járhatnak gyerekek, illetve ők tartoznak a körzethez. Ezt minden évben leírják,
nekünk ezt csak tudomásul kell venni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola  kötelező  felvételi  körzetét  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Veszprémi  Járási
Hivatala által megküldött dokumentumban foglaltaknak megfelelően javasolja kialakítani.
A  Devecseri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Jegyzőjének  nyilvántartásában  szereplő,  a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű,
általános iskolába járó gyermekek létszáma: 



Intézmény neve Devecserben  lakóhellyel,  ennek
hiányában  tartózkodási  hellyel
rendelkező  hátrányos  helyzetű,
általános  iskolába  járó
gyermekek száma

Devecseri  Gárdonyi  Géza
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8460 Devecser, Várkert 1.
8460 Devecser, Petőfi tér 11.

91 fő

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Veszprémi
Járási Hivatalt hivatali kapun keresztül értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2018. október 31.

A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

266/2018. (IX. 26.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola kötelező felvételi körzetét a Veszprém
Megyei  Kormányhivatal  Veszprémi Járási Hivatala  által  megküldött
dokumentumban foglaltaknak megfelelően javasolja kialakítani.

A  Devecseri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Jegyzőjének
nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába
járó gyermekek létszáma: 

Intézmény neve Devecserben  lakóhellyel,  ennek
hiányában  tartózkodási  hellyel
rendelkező  hátrányos  helyzetű,
általános  iskolába  járó
gyermekek száma

Devecseri  Gárdonyi  Géza
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8460 Devecser, Várkert 1.
8460 Devecser, Petőfi tér 11.

91 fő

2./ A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a fenti
döntésről  a  Veszprémi  Járási  Hivatalt  hivatali  kapun  keresztül
értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2018. október 31.



12./   Napirendi pont:

Vegyes ügyek

a) Iskolaudvar

Ferenczi Gábor polgármester: Végezetül az iskolaudvarról szeretnék kérni egy jóváhagyást.
Az  iskolaépületek  által  határolt  részen  a  csapadékvíz  elvezetést,  a  térkőburkolást  és  az
akadálymentesítést  egy  vállalkozóval  végeztetné  el  a  Tankerület.  Ennek  az  anyagát  a
Önkormányzat  biztosítja.  A  játszótér  felújítását  egy  másik  vállalkozóval  végezteti  el  a
Tankerület. A harmadik része pedig, hogy a gazdasági bejáratnál nemcsak a térkövet, hanem a
munkát  is  az  Önkormányzat  biztosítaná.  Miután  a  vállalkozó  elmondta,  hogy 120.000,-Ft
összegben  festené  le  a  játszótéri  eszközöket,  játékokat,  inkább  közösségi  munkában
megoldottuk. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Mennyi idő mire lerakjuk a térkövet, mert nincsen
emberünk.

Ferenczi Gábor polgármester: Azt gondolom ez tavasszal el fog készülni. A játszótér is
valószínű  a  következő  évre  fog  átcsúszni,  a  vállalkozó  jelezte,  hogy  januárban  20%-os
áremelkedés lesz, tehát a Tankerületnek idén lenne célszerű megkötni a szerződést. Miénk az
utolsó ütem. 

Vörös Tibor képviselő: Mennyire áll rendelkezésre ez a térkő? 

Ferenczi Gábor polgármester: Rendelkezésre áll.

Vörös Tibor képviselő: De ennek a legyártása is pénzbe került. Mennyivel járulunk hozzá?

Ferenczi Gábor polgármester: Lényegében azt az összeget spóroljuk meg, amit a Leier Kft-
nek fizettünk volna ki, hiszen az ő kövük helyett adjuk a sajátunkat. A lerakását a vállalkozó
végzi  a  csapadékvíz  elvezetés  miatt.  Nyárs  Hajnalkának  és  családjának  köszönjük  a
dísztérkövet, amivel egy ágyás kerül kialakításra. 

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester: Volt  pénteken  az  a  rendezvény  a  Devecseri
Tehetségekért  és  szeretném megköszönni  minden  adományozónak,  közel  200.000,-Ft  jött
össze. 2 hónapon belül a gyerekek igényeit is figyelembe véve csúnya szóval élve ráfordításra
kerül. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Én  meg  szeretném  megköszönni  Alpolgármester  Úrnak,
hogy felvetette ötletként. Van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola  Alsótagozata  Devecser,  Petőfi  tér  iskolaudvara  felújításához  a  térkőburkolatot  és
szegélykövet  a  Startmunka  programban  gyártott  térkőből  és  szegélykőből  ingyenesen
biztosítsa.



2/ Az általános iskola gazdasági bejáratánál 140 m2 felület térkő és szegélykő lerakását az
önkormányzat saját költségvetéséből biztosítsa. Az általános iskola épülete által határolt udvar
csapadékvíz  elvezetését,  térkő  és  szegélykő  lerakását  és  az  akadálymentesítést  külső
vállalkozóval a Pápai Tankerület biztosítsa. A játszótéri eszközök javítását és pótlását a Pápai
Tankerület végeztesse el vállalkozó bevonásával.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az iskola udvara felújításához
szükséges szerződéseket és megállapodásokat írja alá..
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal

A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

267/2018. (IX. 26.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola
és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  Alsótagozata  Devecser,  Petőfi  tér
iskolaudvara  felújításához  a  térkőburkolatot  és  szegélykövet  a
Startmunka programban gyártott térkőből és szegélykőből ingyenesen
biztosítja.

2/ Az általános iskola gazdasági bejáratánál 140 m2 felület térkő és
szegélykő lerakását az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.
Az  általános  iskola  épülete  által  határolt  udvar  csapadékvíz
elvezetését,  térkő  és  szegélykő  lerakását  és  az  akadálymentesítést
külső  vállalkozóval  a  Pápai  Tankerület  biztosítja.  A  játszótéri
eszközök  javítását  és  pótlását  a  Pápai  Tankerület  végezteti  el
vállalkozó bevonásával.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskola
udvara  felújításához  szükséges  szerződéseket  és  megállapodásokat
aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal

b) Kastélyudvar

Ferenczi  Gábor  polgármester:  A kastélyudvaron  egy csőtörés  volt  a  közelmúltban.  Jön
majd Réfi Ferenc vállalkozó megnézni, de nagyon nehéz, mert semmilyen közműrajz nem áll
rendelkezésre.  Ha jön a fagy,  akkor a felszíni  cső el  fog fagyni,  úgyhogy megoldást  kell
találni  rá.  Továbbá ma jegyző úrral  írtunk egy levelet  az Államkincstárnak,  hogy mivel  a
Magyar  Állam  a  tulajdonosa  az  Eszterházy  kastélynak,  hogy  ennek  a  beruházásnak  az
összegét fizessék ki. A tetőszerkezet javítását is végezzék el, ezt már kértük 2 évvel ezelőtt
egy levélben.  
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