
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

8460. Devecser, Deák tér 1. Tel: 88/512-730

Szám: 4003-1/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága 2019. január 15-én (kedden) 13:00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről. 

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

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

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Vági Zsolt bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Ferenczi Gábor polgármester
Bognár Ferencné alpolgármester
Bendes István jegyző
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Szentes Gáborné ügyintéző
Bognár Balázs ügyvezető igazgató

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Várbiróné Bencze Barbara jegyzőkönyvvezető

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Köszöntöm az ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel
a megválasztott 7 fő bizottsági tagból 6  fő bizottsági tag jelen van. A nyilvános ülést
megnyitom. Javaslom a napirendek elfogadását azzal, hogy a 9-es napirendi pontot vegyük le
napirendről,  és  a  2019-2020  évi  Startmunka  program  elfogadása  című  napirendet  pedig
vegyük fel  napirendre. Mivel  Bognár  Balázs  ügyvezető  igazgató  itt  van  az  ülésen  a  7-es
napirendi  pontot,  a  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  Alapító  okiratának
módosítását vegyük előre. 

Jelenlévő bizottsági tagok száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt.



A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendet az alábbi
módosításokkal szerint fogadta el:

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

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

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

4. Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tandíj átvállalásának
kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

7. Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  Alapító
okiratának módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

8. Devecseri 0162/18 hrsz-ú ingatlan értékesítése Ferenczi Gábor
polgármester

9. Határidő hosszabbítási kérelem Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

11. Vukán István kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

12. 2019-2020 évi Startmunka program elfogadása Ferenczi Gábor
polgármester

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

7./     Napirendi     pont:

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ács  Attila  ügyvezető  igazgató
elment és módosítani kell a cégbíróságon az alapító okiratot. A társaságnál egy személy lesz,
egy vezetővel fog működni a Kft. a továbbiakban. 

Bognár Balázs ügyvezető igazgató: Jelenleg semmilyen ügyben nem járhatok el, jó lenne ezt
minél gyorsabban lerendezni. 

Rosta Zoltán   Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság tagja: Más a könyvelő, szeretném tudni mi
indokolta váltást, van-e valami különösebb oka, ki az új könyvelő?

Bognár  Balázs  ügyvezető  igazgató:  Az  ajkai Artifex  könyvelőiroda  lesz  az  új
könyvelő  cég.  Mind  a  három  félnek  jobb  ez  így.  Január  23-án  vagy  24-én  10  órától
eljönnének a Kft. képviselői és bemutatkoznának. 

Vörös   Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó, akkor 23-án szerdán 10 órakor
legyen, odamegyünk hozzátok.  

Bognár Balázs ügyvezető igazgató: Vannak dolgok, amiken majd változtatunk, de majd ott
mindent elmondunk. 

Vörös   Tibor   Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Felügyelőbizottság is legyen ott. 

Rosta Zoltán   Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság tagja: Az, hogy mindenkinek jobb lesz ez
így, azt nem tudom elfogadni. A devecseri helyben volt, el lehetett minden papírral menni,
most meg Ajkára kell majd rohangálni. Indokot nem hallottam. 

Bognár  Ferencné  alpolgármester:  Volt  egy  kis  összezörrenésem,  amikor  Ibolyát  és  a
pénzügyi  iroda  vezetőjét  szerettem  volna  összehozni.  Nem  akarták  felkeresni  egymást.
Ibolyának az volt  a gondja folyamatosan, hogy ez neki nagyon sok munka. Szerintem jól
döntött.

Bognár Balázs  ügyvezető  igazgató:  Nem is  volt  szerződése,  kezdjük  ott.  Én  beszéltem
Ibolyával személyesen és azt mondta, hogy jobb ez így. A könyvelési díj amúgy egy forinttal
se lett drágább. Egy hónapban egyszer eljönnek és megmutatják, amit kell. Olyan internetes
program van, hogy ha kiállítom a számlát, azt ők egyből látják, nem is kell elvinni. 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a  jelenlévő
bizottsági tagok száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál az ügyvezető cégjegyzési joga
önálló.
2./  A Képviselő-testület  hagyja  jóvá  a  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 8460 Devecser, Hunyadi u. 21. cégjegyzékszám: Cg-19-09-
511137) Alapító Okirata 10. és 11. pontjainak módosítását, valamint az egységes szerkezetű



Alapító Okiratot.
3./  A  Képviselő-testület  a  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű
Társaság  Alapító  Okiratának  módosításával  kapcsolatos  cégbírósági  eljárásban  való
képviselettel Dr. Horváth Zsolt ügyvédet bízza meg.
4./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy a  szükséges  intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos
          

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

1/2019. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítsa
meg,  hogy  a  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű Társaságnál az ügyvezető cégjegyzési joga önálló.

2./  A Képviselő-testület  hagyja  jóvá  a  Devecseri  Városüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8460 Devecser,
Hunyadi  u.  21.  cégjegyzékszám: Cg-19-09-511137) Alapító Okirata
10. és 11.  pontjainak módosítását,  valamint  az egységes  szerkezetű
Alapító Okiratot.

3./  A  Képviselő-testület  a  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  Alapító  Okiratának  módosításával
kapcsolatos  cégbírósági  eljárásban  való  képviselettel  Dr.  Horváth
Zsolt ügyvédet bízza meg.

4./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos
      

Bognár Balázs ügyvezető igazgató elhagyta az üléstermet.

1./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Aki visszaemlékszik az tudja, hogy
tavaly emiatt volt egy kisebb vita a napirend körül. Átnéztem ezt alaposan, érettségivel és
felsőfokúval  rendelkezőknek  20-20%,  viszont  a  törvényben  6  éve  az  alapilletmény
változatlan. A törvény megengedi, hogy 30-ra emeljük. 

Bendes István jegyző: Több, mint 5-6 embert érint.  Egészséges lenne, ha a főiskolásokét
emelnénk 30%-ra, a középiskolásokét meg én magam téríteném el saját hatáskörben 10%-kal.
Nagyon kellene,  mert 2008 óta nem változott az illetményalap szorzó. Van olyan kolléga,
akinek  személyi  bére  van.  Még  mindig  alacsonyabbra  jön  ki  a  bér,  mint  a  kötelező
minimálbér.  A hivatal  maradt  azon  a  szinten,  amit  nem tudunk  kezelni.  Három emberrel
csökkentettük a hivatal létszámát. 

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke:  Nekem is hasonló a véleményem,
adjuk meg a 30 és a 20%-ot. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös Tibor Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság elnöke: Megállapítom,  hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
Devecseri  Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

2/2019. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Devecseri  Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati
rendeletét alkossa meg.

2./     Napirendi     pont:

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása       

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az  óvodai  nevelési  feladatok
ellátására  2016.  augusztus  1.  napjától  2021.  július  31.  napjáig  Borszörcsök,  Kolontár  és
Pusztamiske  Községek  Önkormányzatai  és  Devecser  Város  Önkormányzata  között
köznevelési  szerződés  került  megkötésre.  A személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti
alapellátás  keretében  biztosított  gyermekek  napközbeni  ellátásáért,  valamint  a
gyermekétkeztetésért  térítési  díjat  kell  fizetni.  A  központi  költségvetés  biztosítja  ennek
költségét,  mi  csak a  különbözetét  fizettük.  Lehetőséget  ad  a  fenntartónak,  hogy a  térítési
díjakat alacsonyabb összegben is meghatározhatja. Nyersanyag normák is változtak, én egy



minimális emelést javasolnék. 

Bendes István jegyző: Ami előttetek van, abban az iskolánál egy 30,-Ft-os és a többinél egy
20-Ft-os emelést terveztünk be.

Vörös   Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Iskola napközi otthoni ellátásban
részesülő gyermekeknél (tízórai, ebéd, uzsonna) 410,-Ft-ról lenne 440,-Ft, az iskola menzai
ellátásban  részesülő  gyermekeknél  (ebéd)  310,-Ft-ról  lenne  330,-Ft,  az  óvodai  ellátásban
részesülő  gyermekeknél  (tízórai,  ebéd,  uzsonna)  380,-Ft-ról  lenne  400,-Ft,  valamint  a
bölcsődei  csoportos ellátásban részesülő gyermekeknél (tízórai,  ebéd, uzsonna) 430,-Ft-ról
lenne 450,-Ft. 

Baráth Szilvi    Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság tagja: Miért van az, hogy a bölcsődéseknél
a legmagasabb az összeg. 

Vörös   Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A bölcsődéseknél nem lehet olyan
étkezést  biztosítani,  mint  egy  felnőtt  gyereknek.  Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
hogy  a gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjának  megállapításáról  szóló szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

3/2019. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról
szóló szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

3./     Napirendi     pont:

A szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes István jegyző: Úgy hagytuk meg nektek a táblát, hogy a kezdő és a záró adott, mi
kiszámoltuk, hogy 50,-Ft-ot kellene kérni, aki kiszállítással kéri. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Eddig nem volt kiszállítási díj, most



bevezetnénk. A 0,- Ft-tól –  45.000,- Ft-ig nem változna, 45.001,- Ft-tól – 65.000,- Ft-ig lenne
400,-Ft, 65.001,- Ft-tól – 85.000,- Ft-ig lenne 500,-Ft, 85.001,- Ft-tól – 105.000,- Ft-ig lenne
590,-Ft, 105.001,- Ft-tól – 125.000,- Ft-ig lenne 640,-Ft és 125.001,- Ft-tól lenne 850,-Ft. 

Bendes  István  jegyző: Kiderült,  hogy vannak  emberek,  akik  el  tudnák  vinni  magukkal.
Nagyon macerás is ember találni a kiszállításra, ezért gondoltuk úgy, hogy aki el tudja vinni,
vigye.

Rosta  Zoltán    Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság  tagja: A kiszállítási  díjat  nem kellene
egységesítenünk. 

Bendes  István jegyző: Azért  mondtam,  lehetne  egységesen  50,-Ft  az  alacsony összegnél
nem. 

Rosta Zoltán   Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság tagja: Ahogy én megnéztem a 125.00,-Ft-
nál nem 50,-Ft, hanem 130,-Ft. A Tibor azt mondta, a 630,-Ft-ról megy fel 720,-Ft-ra. 

Bendes István jegyző: Nem lesz senkinek 720,-Ft, mi ehhez kapunk kiegészítő normatívát. 0-
50-ig nyújtózkodhatunk a szállításba. Ha lefogadható az első legyen 30,-Ft-tal emelve, a többi
pedig 50,-Ft-tal. 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

4/2019. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  a szociális  étkezésért  fizetendő  térítési  díjakról  szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

4./     Napirendi     pont:

Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tandíj átvállalásának kérelme 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A 2018/2019-es tanévre beíratott



tanulók térítési díja, de ugye a tanév már elkezdődött. Az első félévi tandíj összege 136.000,-
Ft már ki is lett fizetve. A tanulók éves zeneiskolai térítési díjának költsége összesen 272.000,-
Ft. Azt, hogy ezt az Önkormányzat átvállalja vagy nem, arról kellene döntenünk. 

Nyárs  Hajnalka    Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság  tagja: Én  szeretném,  ha  ez  idén  is
megvalósulhatna, ahogy tavaly is. 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./  A Képviselő-testület  az  Élő  Forrás  Alapfokú  Művészeti  Iskolába  járó  22  fő  tanuló
2018/2019-es tanév térítési díj költségét –  272.000,-Ft-ot – vállalja át.
2./ A Képviselő-testület  az éves térítési díj  fedezetét  a 2019. évi költségvetési rendeletébe
tervezze be. 
3./A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  döntésről  az
intézményvezetőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
                    3./ 2019. január 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

5/2018. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskolába
járó 22 fő tanuló 2018/2019-es tanév térítési díj költségét –  272.000,-
Ft-ot – vállalja át.

2./  A Képviselő-testület  az  éves  térítési  díj  fedezetét  a  2019.  évi
költségvetési rendeletébe tervezze be. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal
   3./ 2019. január 31.



5./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A 2019-es tanévben 55 főről van
szó, ami 350.000,-Ft-ot tesz ki. Ha lehet, Jegyző Úr, ne a működési célú általános tartalék
költségvetési sort jelöljük meg, hanem a civil szervezeteket, mert itt volt megjelölve tavaly. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Írjuk azt, hogy beépül a költségvetési rendeletbe. 

Bendes István jegyző: Jó, ugyanaz lesz a szövege, mint az előzőnek. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./  A  Képviselő-testület  a  Devecseri  Gárdonyi  Géza  Általános  és  Alapfokú  Művészeti
Iskolába járó tanulók 2019-es tanév zeneiskolai térítési díj költségét – 350.000,- Ft összegben
vállalja át.
2./  A Képviselő-testület  az  éves  térítési  díj  fedezetét  a  2019.  évi  költségvetési  rendeletbe
tervezze be.
3./A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  döntésről  az
intézményvezetőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./-2./ azonnal
                     3./ 2019. január 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

6/2019. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  A Képviselő-testület  a  Devecseri  Gárdonyi  Géza  Általános  és
Alapfokú Művészeti Iskolába járó tanulók 2019-es tanév zeneiskolai
térítési díj költségét – 350.000,- Ft összegben vállalja át.

2./  A Képviselő-testület  az  éves  térítési  díj  fedezetét  a  2019.  évi
költségvetési rendeletbe tervezze be.

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



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./,2./ azonnal
           3./ 2019. január 31.

6./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A pályázat összege 2.023.000,-Ft.

Bendes István jegyző: 2018-ban jóváhagytátok, hogy 410.000,-Ft adományt vállaltok. Amit
tavaly nem költöttetek el, idén el kell, de az majd az idei költségvetésből. 

Ferenczi Gábor alpolgármester: Szeretnék, ha június 4. napját együtt tudnánk Kárpátalján
megünnepelni,  ez egy keddi nap. Szerencsésebb lett  volna,  ha péntekre vagy hétfőre esik,
mert hétvége az, amit könnyebben meg lehet szervezni. Mi úgy adtuk be a pályázatot, hogy 4
nap 3 éjszaka, így meg 5 nap 4 éjszaka lenne. Kellene egyeztetni, hogy mi legyen a vége, mert
az összegbe is bele kell férni. 

Bendes István jegyző: Egy nappal korábban kellene indulni. 

Ferenczi  Gábor alpolgármester:  Az is  lényeges  még,  hogy  azokat  a  programelemeket,
amiket  a  pályázatba  beleraktunk,  meg  kell  valósítani  úgy,  hogy még  a  megemlékezés  is
beleférjen. Javasolnám, hogy akkor szombattól keddig legyen az időpont. A trianoni ünnepség
után hazajönnénk. 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a  jelenlévő
bizottsági tagok száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 154/2018. (IV. 25.) Kt. határozatában
HATÁRTALANUL! program, Kárpátaljai szolidaritási program HAT-18-03 kódszámú
pályázati kiírásra benyújtott „Testvértelepülési kapcsolatok erősítése Devecser és Nagypalád –
Fertősalmás települések között”  címmel  pályázat  részeként  vállalt  adomány,  410.000,-Ft
biztosítását a 2019. évi költségvetésében biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
a dokumentumok aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal, folyamatos



A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

7/2019. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 154/2018. (IV.
25.)  Kt.  határozatában  HATÁRTALANUL! program, Kárpátaljai
szolidaritási program HAT-18-03 kódszámú pályázati kiírásra
benyújtott  „Testvértelepülési kapcsolatok erősítése Devecser és
Nagypalád –  Fertősalmás települések között”  címmel  pályázat
részeként  vállalt  adomány,  410.000,-Ft  biztosítását  a  2019.  évi
költségvetésében biztosítsa.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a dokumentumok aláírására.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-2./ azonnal, folyamatos

8./     Napirendi     pont:

Devecseri 0162/18 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: 9442 m2 nagyságú ingatlanból 3.000
m2 nagyságú területrészre vásárlási kérelmet nyújtott be Csoma Petra. Az ingatlan vételárát a
vevő köteles egy összegben megfizetni az adásvételi szerződés aláírásakor.

Bendes István jegyző: Kell döntenetek, mert most van meg a végleges helyrajzi szám. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Találkoztam velük  személyesen
egyébként. Mivel a vállalkozásuk kőfaragás, szeretnének a temető környékén üzlethelyiséget. 

Bendes István jegyző:  Sem a HÉSZ, sem az  ingatlantulajdonunk besorolása  nem engedi
meg. 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.



Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát  képező  devecseri  0162/18  hrsz-ú  "kivett  telephely"  megnevezésű  3000  m2

nagyságú ingatlanát értékesítse nettó 900,- Ft/m2 + ÁFA összegen Csoma Petra e.v. (8460
Devecser, Kossuth u. 2.) részére.
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  Csoma Petra  e.v.-val  (8460
Devecser, Kossuth u. 2.) az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést kösse meg: 
-  Vevő  köteles  a  vételárat  egy  összegben  megfizetni  az  adásvételi  szerződés
aláírásával egyidejűleg,
- Vevő köteles a tulajdonjog bejegyzésétől számított 2 éven belül jogerős építési
engedélyt szerezni és az építési munkákat megkezdeni,
- Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési-
és terhelési tilalmat kell bejegyezni a használatbavételi engedély megszerzéséig,
-  amennyiben  vevő  kötelezettségének  határidőre  nem  tesz  eleget,  az
Önkormányzat a vételár 50 %-áért visszavásárolhatja a területet.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2019. április 30.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

8/2019. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

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

1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező  devecseri  0162/18  hrsz-ú
"kivett  telephely"  megnevezésű  3000  m2 nagyságú  ingatlanát
értékesítse nettó 900,- Ft/m2 + ÁFA összegen Csoma Petra e.v. (8460
Devecser, Kossuth u. 2.) részére.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy  Csoma
Petra e.v.-val (8460 Devecser, Kossuth u. 2.) az alábbi feltételekkel az
adásvételi szerződést kösse meg: 

-  Vevő köteles  a  vételárat  egy összegben megfizetni  az
adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg,
-  Vevő  köteles  a  tulajdonjog  bejegyzésétől  számított  2
éven belül jogerős építési engedélyt szerezni és az építési
munkákat megkezdeni,
-  Devecser  Város  Önkormányzata  javára  az  ingatlan-
nyilvántartásba  elidegenítési-  és  terhelési  tilalmat  kell
bejegyezni a használatbavételi engedély megszerzéséig,
- amennyiben vevő kötelezettségének határidőre nem tesz
eleget,  az  Önkormányzat  a  vételár  50  %-áért
visszavásárolhatja a területet.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2019. április 30.

9./     Napirendi     pont:

Határidő hosszabbítási kérelem

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az anyagot mindenki megkapta. 

Bendes  István  jegyző: Most  már  végstádiumába  van,  az  utolsó  verziót  megküldtük
mindenkinek, amint visszajön, hogy jó, akkor hozzuk elétek és el tudjátok fogadni a végleges
HÉSZ-t.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete keresse meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatalt  és  kérje,  hogy  a  VEB/005/03997-2/2018.  ügyiratszámon  kelt  határidő
hosszabbításban  meghatározott  2019.  január  30-ai  határidőt  2019.  március  1.  napjáig
szíveskedjen meghosszabbítani.
2./  A Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy az  1./  pontban jelzettek  szerint  a
Veszprém Megyei Kormányhivatalnál kezdeményezze a határidő meghosszabbítását.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2019. január 30.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

9/2019. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  keresse
meg  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalt  és  kérje,  hogy  a
VEB/005/03997-2/2018. ügyiratszámon kelt határidő hosszabbításban
meghatározott 2019. január 30-ai határidőt 2019. március 1. napjáig
szíveskedjen meghosszabbítani.



2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban
jelzettek  szerint  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalnál
kezdeményezze a határidő meghosszabbítását.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 

Határidő: 1./ azonnal
              2./ 2019. január 30.

10.  /     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az anyagot mindenki megkapta,
vannak olyan dolgok, amiket beterveztünk, de elmaradtak.  2018. október 30-án a testületi
ülésen  történtek  olyan dolgok,  aminek  a  megvalósulása  nem történt  meg.  A Hársfa  utcai
csapadékvíz elvezetést senki nem említette, ezt tegyük be 2019-re. A kórház történetének a
nyilvánosságra hozatala nem történt meg. Nem akarom húzni, az anyag össze van állítva. Ne
állítsanak meg az utcán, hogy ezt az ígéretünket nem tettük meg. Már kétszer megszavazta a
testület. A védőnőt ötször pályáztuk meg és nem történt semmi, ezt is meg kellene oldani.
Egyetértek azokkal a dolgokkal, amit a kollégák szeretnének bevinni a 2019-es évre, de meg
kell várni a költségvetés tervezését. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Zsigmond János    Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja  : Miért  kell  újra  megszavazni,
hogy ha kétszer már megszavazták.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nem történt meg a végrehajtás. 

Zsigmond János   Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja  : Nem érdemes a múltba turkálni,
ez nem viszi előbbre a Képviselő-testületet. Tudom, hogy neked mi a véleményed erről, akik
akkor hibáztak, ők már büntetést nem kapnak. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Így is fel lehet fogni, ez abban az
időben komoly ügyeket váltott ki. 

Zsigmond János    Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja  : Azt  gondolom ez  akkor  ütött
volna, de most nem. 

Vörös Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A január végi ülésre azt is szeretném
kérni, ha az alpolgármester úr a lezárult bírósági ügyekről számoljon be.  

Ferenczi Gábor polgármester: A kórház történetével kapcsolatban beszéltem az újsággal és
ők azt  kérnék,  hogy ne az újságban jelenjen meg.  Sikerült  megvalósítani,  hogy független
legyen  a  helyi  média  és  ezen  nem  akarnak  változtatni.  Arra  van  lehetőség,  hogy  külön
kiadványban jelenjen meg, kérjünk árajánlatot a nyomdától.



Bognár  Ferencné  alpolgármester: Tibor  megkapta  ezt  a  feladatot,  és  tényleg  többször
voltam tanúja, hogy nekiestek, hogy miért nem történt meg a megjelenés. Az az ígéret történt,
hogy ez le lesz hozva, ezért éri Tibort támadás.

Zsigmond János   Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja  : Nem a bűncselekményt vitatom,
de ha nyilvánosságra hozzuk, akkor mi fog történni?

Vörös Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Semmi, nem erről van szó,  már
elévült.

Bendes István jegyző:  Az sincs kimondva, hogy bűncselekmény történt. Az lett kimondva,
hogy ha lett volna, az elévül. 

Vörös Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ezt nem írom alá,  lehet a sorok
között olvasni. 

Bendes István jegyző: Az lenne a korrekt, mert még sokan nem is olvasták, hogy elküldjük a
Képviselő-testület tagjainak és hozzuk vissza az ülésre, addig megtudjuk mennyibe kerülne ez
a nyomdába. 

Rosta Zoltán   Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Abba nem gondolt bele senki, hogy
ha ez megjelenik milyen következmény lesz, esetleg elkezdődik egy visszamutogatás. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a Képviselő-testület a Képviselő-testület 2018. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót
vegye tudomásul.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5  igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:

10/2019. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a  Képviselő-testület  a  Képviselő-testület  2018.  évben  végzett
munkájáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a Képviselő-testület a 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
A Képviselő-testület a munkaterv szerint két rendes ülésszakot tartson: minden év január 1-
jétől június 30-ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 

Szükség  esetén  rendkívüli  ülés  összehívásáról  a  polgármester  köteles  gondoskodni.  A



polgármester köteles 5 napon belüli időpontra az ülést összehívni a települési képviselők ¼-
ének,  a  Képviselő-testület  bizottságának,  a  kormányhivatal  vezetőjének  az  ülés
összehívásának indokát tartalmazó indítványára.
Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a képviselő-testületi
ülés időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania (kivéve a
sürgősségi indítvány).
A Képviselő-testület ülései minden hónap második és utolsó szerdájára tervezettek, kivéve, ha
kötelező határidejű napirend más időpontot indokol. 

JANUÁR
1) Az  Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről  szóló

rendelettervezet megtárgyalása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Tájékoztató  az  önkormányzati  bizottság  2019.  évi
munkatervéről

Ferenczi Gábor
polgármester

FEBRUÁR
1) Devecser  Város  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetési

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser  Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési

Ház  2018.  évi  munkájáról,  tájékoztató  a  Városnapok
előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató 

2) Javaslat  az  Önkormányzat  2019.  évi  összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató  a  Városi  Polgárőr  Egyesület  2018.  évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

4) Tájékoztató  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  2018.  évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

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

tevékenységéről
Vörös Tibor
Bizottság elnök

2) Beszámoló a védőnők 2018. évben végzett munkájáról Védőnők

3) Éves  ellenőrzési  jelentés,  éves  összefoglaló  ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) A  2018.  évi  önkormányzati  költségvetés  végrehajtása

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

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

Bognár Balázs
ügyvezető igazgató

3) Beszámoló  az  Önkormányzat  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről D-Medico Kft.



5) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Főszerkesztő

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

Benkő István
elnök

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

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Tájékoztató  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Tájékoztató  a  Devecseri  Sportegyesület  2018.  évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

2) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése Ferenczi Gábor
polgármester

OKTÓBER
1) Lakossági  tájékoztatás  Devecser  város  környezeti

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

NOVEMBER
1) Tájékoztató  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

 DECEMBER
1) Beszámoló  a  Devecseri  Rendőrőrs  2018.  évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

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

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Az  Önkormányzat  2020.  évi  belső  ellenőrzési  tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

11/2019. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Képviselő-testület a 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint
fogadja el:
A Képviselő-testület a munkaterv szerint két rendes ülésszakot tartson:
minden év január 1-jétől június 30-ig, illetve augusztus 1-jétől 
december 23-ig. 



Szükség esetén rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester köteles
gondoskodni. A polgármester köteles 5 napon belüli időpontra az ülést
összehívni  a  települési  képviselők  ¼-ének,  a  Képviselő-testület
bizottságának, a kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának
indokát tartalmazó indítványára.
Képviselő-testület  elé  benyújtásra  kerülő  írásos  előterjesztéseket
legalább  a  képviselő-testületi  ülés  időpontját  megelőzően  6  nappal
korábban  kell  az  előterjesztőnek  benyújtania  (kivéve  a  sürgősségi
indítvány).
A  Képviselő-testület  ülései  minden  hónap  második  és  utolsó
szerdájára  tervezettek,  kivéve,  ha  kötelező  határidejű  napirend más
időpontot indokol. 

JANUÁR
1) Az  Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről  szóló

rendelettervezet megtárgyalása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Tájékoztató  az  önkormányzati  bizottság  2019.  évi
munkatervéről

Ferenczi Gábor
polgármester

FEBRUÁR
1) Devecser  Város  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetési

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser  Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési

Ház  2018.  évi  munkájáról,  tájékoztató  a  Városnapok
előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató 

2) Javaslat  az  Önkormányzat  2019.  évi  összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató  a  Városi  Polgárőr  Egyesület  2018.  évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

4) Tájékoztató  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  2018.  évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

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

tevékenységéről
Vörös Tibor
Bizottság elnök

2) Beszámoló a védőnők 2018. évben végzett munkájáról Védőnők

3) Éves  ellenőrzési  jelentés,  éves  összefoglaló  ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester



MÁJUS
1) A  2018.  évi  önkormányzati  költségvetés  végrehajtása

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

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

Bognár Balázs
ügyvezető igazgató

3) Beszámoló  az  Önkormányzat  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről D-Medico Kft.

5) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Főszerkesztő

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

Benkő István
elnök

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

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Tájékoztató  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Tájékoztató  a  Devecseri  Sportegyesület  2018.  évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

2) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése Ferenczi Gábor
polgármester

OKTÓBER
1) Lakossági  tájékoztatás  Devecser  város  környezeti

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

NOVEMBER
1) Tájékoztató  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

 
 DECEMBER
1) Beszámoló  a  Devecseri  Rendőrőrs  2018.  évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

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

Ferenczi Gábor
polgármester



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

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Az  Önkormányzat  2020.  évi  belső  ellenőrzési  tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

11./     Napirendi     pont:

Vukán István kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Felolvasom a  levelet,  amely  a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Rosta Zoltán   Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság tagja: Az tudni kell, hogy Tatán betiltották
a a vadludak miatt, ott volt indok.  

Bella József   Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság tagja: Ez egy hagyomány, hagyjuk már meg.
Én is bent tudom tartani a kutyámat, arra a két órára. 

Nyárs Hajnalka   Bella József   Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság tagja: Ott ahol betiltották,
teljesen meg tudom érteni, a vadludak miatt. Aki felelős kutyatartó és ismeri a kutyáját, tudnia
kell, hogy ilyen estben hogyan viselkedik, oldja meg arra az időre. A nem normális, idióta
viselkedést én is elítélem. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Ezzel az úriemberrel személyesen beszéltem telefonon és
azt mondta megszavaztalak téged, ahogy a többieket is, jó lesz ha már csináltok valamit, mert
a polgármester is betiltatná ezt az egész tűzijáték mizériát. Én ezt levenném a napirendről,
hogy ne váljunk nevetségessé.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Annyit  hadd  pontosítsak,  hogy  nem  egyetértettem  vele,
hanem mondtam, hogy a testület elé viszem. Értesíteni kell, hogy a bizottság nem támogatta.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Levesszük napirendről.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

12./     Napirendi     pont:

2019-2020 évi Startmunka program elfogadása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Bendes István jegyző: Azt kell elfogadnotok, hogy ezt a 018/19/1910/0001 azonosító számú
pályázat benyújtását és annak megvalósítását támogatjátok. Ez három darab határozatot jelent,
mellé tettük a legfrissebb számadatokat. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete értsen  egyet  azzal,  hogy  az
Önkormányzat vegyen részt a járási startmunka program Mezőgazdasági programelem 2019-
2020.  évi  pályázatán  és  támogassa  a  2018/19/1910/0001  azonosító  számú  pályázat
benyújtását, és támogassa annak megvalósítását.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával és a
program szervezésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal

 2./ folyamatosan 2020. február 29.-ig

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

12/2019. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete értsen
egyet azzal, hogy az Önkormányzat vegyen részt a járási startmunka
program Mezőgazdasági  programelem 2019-2020.  évi  pályázatán és
támogassa a 2018/19/1910/0001 azonosító számú pályázat benyújtását,
és támogassa annak megvalósítását.

2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a
pályázat  benyújtásával  és  a  program  szervezésével  kapcsolatos
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./ azonnal
                    2./ folyamatosan 2020. február 29.-ig

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete értsen  egyet  azzal,  hogy  az
Önkormányzat vegyen részt a járási startmunka minta program Helyi sajátosságokra épülő



közfoglalkoztatási  programelem  2019-2020.  évi  pályázatán  és  támogassa  a
2018/19/1910/0002  azonosító  számú  pályázat  benyújtását,  és  támogassa  annak
megvalósítását.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával és a
program szervezésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal

2./ folyamatosan 2020. február 29.-ig

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

13/2019. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete értsen
egyet azzal, hogy az Önkormányzat vegyen részt a járási startmunka
minta  program  Helyi  sajátosságokra  épülő  közfoglalkoztatási
programelem  2019-2020.  évi  pályázatán  és  támogassa  a
2018/19/1910/0002  azonosító  számú  pályázat  benyújtását,  és
támogassa annak megvalósítását.

2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a
pályázat  benyújtásával  és  a  program  szervezésével  kapcsolatos
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./ azonnal
                    2./ folyamatosan 2020. február 29.-ig

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete értsen  egyet  azzal,  hogy  az
Önkormányzat vegyen részt a járási startmunka program Szociális jellegű programelem 2019-
2020.  évi  pályázatán  és  támogassa  a  2018/19/1910/0003  azonosító  számú  pályázat
benyújtását, és támogassa annak megvalósítását.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával és a
program szervezésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal

2./ folyamatosan 2020. február 29.-ig



A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal -egyhangúlag- a
következő határozatot hozta:

14/2019. (I.15.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete értsen
egyet azzal, hogy az Önkormányzat vegyen részt a járási startmunka
program Szociális jellegű programelem 2019-2020. évi pályázatán és
támogassa a 2018/19/1910/0003 azonosító számú pályázat benyújtását,
és támogassa annak megvalósítását.

2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a
pályázat  benyújtásával  és  a  program  szervezésével  kapcsolatos
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./ azonnal
                    2./ folyamatosan 2020. február 29.-ig

Több napirendi pont nem volt, Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság
elnöke megköszönte a nyilvános ülésen való részvételt, az ülést 14.24 órakor

bezárta.
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