
D E V E C S E R  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y ZA T Á N A K
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E

8461. Devecser, Deák tér 1. Tel:  88/512-730

Szám: 4001-3/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 30-án (szerdán)
16,00 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
                         Dr. Németh Ákos Pál           alpolgármester
                         Baráth Szilvia
                         Nyárs Hajnalka

 Rosta Zoltán
                         Vörös Tibor       képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Szentes-Takács Anna igazgató
Szentes Gáborné ügyintéző
Bereczky Nóra járási hivatalvezető

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Várbiróné Bencze Barbara jegyzőkönyvvezető

Jelen van még 2 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  7  fő  jelen  van,  tehát  határozatképesek  vagyunk,  az  ülést
megnyitom. Tisztelettel köszöntöm Bereczky Nóra járási hivatalvezetőt. Szeretném, ha 16-os
napirendi pontként felvennénk napirendre a Településrendezési eszközök felülvizsgálatát, ezt
is tárgyalnunk kellene. Ismertetném a napirendi pontokat.  Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?

Bognár  Ferencné  alpolgármester:  Javasolnám  újra  a  vegyes  ügyeket,  mivel  az  nem
magánérdekeket szolgál, hanem a közérdekeket.

Ferenczi  Gábor polgármester: Nem akarom magamat  ismételni,  bármit  nagyon szívesen
felveszünk, csak kérem az SZMSZ szerint szíveskedjenek előterjeszteni.

A jelenlévő képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt.



A  Képviselő-testület  5  igen,  1  nem  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  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 :  Előadó:

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

Ferenczi Gábor
polgármester

2. A  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskola
körzethatárának véleményezése

Ferenczi Gábor
polgármester

3. Devecser  Város  Önkormányzat  gyepmesteri  feladatainak
ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

4. A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2019. évi
könyvtári beiratkozási díja

Ferenczi Gábor
polgármester

5. Devecseri Ujság nyomdai szerződése az Alpha-Vet Kft-vel,
Devecseri Ujság hirdetési díjainak megállapítása

Ferenczi Gábor
polgármester

6. A kórház történetének kiadására érkezett ajánlat Ferenczi Gábor
polgármester

7. Döntés  a  TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú
"Leromlott  városi  területek  rehabilitációja  Devecserben"
című pályázathoz kapcsolódó kivitelezők meghatározásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

8. Ravatalozóba drapéria beszerzése - döntés Ferenczi Gábor
polgármester

9. Tájékoztatás  Országos  Légszennyezettségi  Mérőhálózat
mérőpont telepítésének lehetőségéről

Ferenczi Gábor
polgármester

10. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi
tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

11. A polgármester 2019. évi szabadságának megállapítása Bendes István
jegyző



12. Tájékoztató  az  önkormányzati  bizottság  2019.  évi
munkatervéről

Ferenczi Gábor
polgármester

13. Tájékoztató  a  szociális  és  kiegészítő  tűzifáról  és  a
rezsicsökkentés végrehajtásáról

Vörös Tibor
bizottsági elnök

14. Folyamatban lévő peres ügyről, ügyekről tájékoztatás Dr. Németh Ákos Pál
alpolgármester

15. Tájékoztató az Önkormányzat SZMSZ-éről Ferenczi Gábor
polgármester

16. Településrendszeri eszközök felülvizsgálata Ferenczi Gábor
polgármester

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: Eltekintenék  a  napirend  előtti  tájékoztató  kiegészítésétől.
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása?

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A reflektor felszerelés megvalósult, megkezdődött a
piacon?

Ferenczi Gábor polgármester: Igen megkezdődött, folyamatban van.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Erről lehet majd tájékoztatást kérni?

Ferenczi  Gábor  polgármester: Természetesen,  a  következő  ülésre  szeretnék.  Vegyük
napirendre a következő ülésre a használtcikk piacon folyamatban lévő fejlesztéseket. Hívjuk
meg Bognár Balázs ügyvezetőt is. Annyit hadd mondjak, hogy jövő héten fog megvalósulni a
beléptető rendszer. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Ugyanazon az áron?

Ferenczi Gábor polgármester: Igen.

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 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:

20/2019. (I. 30.) 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

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./   Napirendi pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Jegyző urat szeretném megkérdezni, hogy kapott-e meghívót
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az ülésre?

Bendes István jegyző: Igen, mindig kapnak. A tegnapelőtti  bizottsági ülésen Orsós Ervin
elnök meg is jelent, azt mondták valószínű ma is jönnek. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ahogy  én  ezt  előzetesen  több  alkalommal  jeleztem,  azt
szeretném kérni, egy kicsit aktívabb és szorosabb együttműködés legyen az Önkormányzat és
a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  között.  Minden  segítséget  megadunk,  hogy  minél
hasznosabban tudják kifejteni tevékenységüket. 

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja.

Bognár Ferencné alpolgármester: Miről is szól pontosan a megállapodás módosítása?



Vörös  Tibor képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság elnöke: „Az együttműködési
megállapodás II.  fejezet  4.  pontja  az alábbiak szerint  módosulna:  „4.  A Devecseri  Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: jegyző) vagy az általa megbízott Titkársági
és Szervezési Iroda vezetője a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz
a nemzetiségi önkormányzat  képviselő-testületi  ülésein és jelzi,  amennyiben törvénysértést
észlel.”

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretném megköszönni munkájukat.  A közösségi életben
aktívan részt vesznek. Van-e ezzel kapcsolatban 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 tárgyalja meg Devecser Város Önkormányzata és a Devecser Roma
Nemzetiségi Önkormányzat által a működési feltételek biztosítására, valamint a gazdálkodási
feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítását, és azt az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását írja
alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

21/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület megtárgyalta Devecser Város Önkormányzata
és  a  Devecser  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  által  a  működési
feltételek  biztosítására,  valamint  a  gazdálkodási  feladatok ellátására
kötött  együttműködési  megállapodás  módosítását,  és  azt  az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
megállapodás módosítását aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

2./   Napirendi pont:

A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Ferenczi  Gábor polgármester: Mielőtt  átadom a szót elnök úrnak, megkérdezném Nyárs
Hajnalkát, hogy van-e valami szakmai hozzáfűznivalója, kiegészítése?

Nyárs  Hajnalka  képviselő: Nincs,  amit  kellett,  azt  jegyző  úrral  megbeszéltem.  Azt  kell
javasolni, hogy a Devecserben élő gyermekeknek mi a devecseri iskolát javasoljuk. Erről szól
az előterjesztés.

Vörös  Tibor  képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Igen,  a  bizottság
tárgyalta és javasolja elfogadásra. 

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban 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  kötelező  felvételi  körzetét  a  Veszprémi  Járási  Hivatal  által  megküldött  tervezetben
foglaltaknak megfelelően javasolja kialakítani.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Veszprémi
Járási Hivatalt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal

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

22/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola kötelező felvételi körzetét a Veszprémi Járási
Hivatal által megküldött tervezetben foglaltaknak megfelelően javasolja
kialakítani.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
        2./ 2019. február 15.

3./   Napirendi pont:

Devecser Város Önkormányzat gyepmesteri feladatainak ellátása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Ferenczi Gábor polgármester: Az Önkormányzat gyepmestert foglalkoztat megbízással és
ez az előterjesztés arról szól, hogy a jövőben is Minárcsik Sándorral szeretnének ezeket a
feladatokat  megoldani.  Meghosszabbítanánk  2019.  december  31-ig  a  jelenleg  hatályos
szerződésünket.  Jelezném,  hogy  Minárcsik  Sándorral  hétfőn  fogunk  egyeztetni  azzal
kapcsolatban, hogy egy állatmenhelyet is szeretnénk létrehozni. A Képviselő-testület bármely
tagjától szívesen veszem, ha el tud jönni az egyeztetésre. 

Vörös     Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolta, hogy a szerződés 2019. december 31-ig meghosszabbításra kerüljön. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Lesz-e ott bármiféle közműfejlesztés?

Ferenczi Gábor polgármester: A magam részéről már két hónapja kezdeményeztem, hogy a
villanyhálózatot  bővítsük,  főleg  ezért.  Tekintettel  az  időjárásra,  ezt  most  nem  lehetne
megvalósítani. A költségvetés tárgyalásánál fontosnak tartanék erre a fejlesztésre elkülöníteni
egy összeget. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A pályázaton, ami oldalon közműfejlesztéssel érint,
ott megvalósítható lenne a menhely? 

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Itt már belekezdtek, van
egy alap. Ugyanarra a helyre gondoltuk a menhely felépítését. Ettől függetlenül meg lehet
nézni a másik oldalon, csak akkor nem kellene már az alap. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megvizsgáljuk ezt is, melyik költséghatékonyabb. Szeretném
megköszönni Minárcsik úr tevékenységét. Rengeteget tesz azért, hogy előrelépéseket tudjunk
tenni, sokat javult a helyzet. 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  Devecser  Város  Önkormányzata  és  Minárcsik  Sándor  egyéni
vállalkozó között – a település belterületén a kóbor állatok befogására – létrejött vállalkozási
szerződést 2019. december 31-ig hosszabbítsa meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban jelzett szerződés
meghosszabbítása  érdekében a szükséges  intézkedéseket  tegye  meg és  a  fenti  döntésről  a
vállalkozót értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal     

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

23/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  A  Képviselő-testület  a  Devecser  Város  Önkormányzata  és
Minárcsik Sándor egyéni vállalkozó között – a település belterületén a
kóbor  állatok  befogására  –  létrejött  vállalkozási  szerződést  2019.
december 31-ig meghosszabbítja.



2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy az 1./
pontban  jelzett  szerződés  meghosszabbítása  érdekében  a  szükséges
intézkedéseket megtegye és a fenti döntésről a vállalkozót értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal

4./   Napirendi pont:

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2019. évi könyvtári beiratkozási
díja

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Arról van szó tulajdonképpen, hogy a könyvtár nem kíván a
beiratkozási díjakon változtatni. Nagyon örülnék neki, hogy ha az az olvasószám növekedni
tudna. Az intézmény egyébként mindent megtesz, hogy becsalogassa az olvasókat, nagyon
sok programot szerveznek a könyvtárba.  16 év alatt és 70 év felett ingyenes, 16 év feletti
diákigazolvánnyal  rendelkezőknek,  nyugdíjasoknak,  GYES-en  lévőknek,  fogyatékkal
élőknek, munkanélkülieknek, pedagógusoknak 500,-Ft/év, 16 év feletti dolgozóknak 1.000,-
Ft/év a beiratkozási díj. 

Szente-Takács Anna igazgató: Szeretettel várunk mindenkit a könyvtárba. A kedvezmények
és  az  ingyenes  beiratkozottak  köre  törvényesen  van  meghatározva.  Mi  külön  akciót  az
országos  könyvtári  napok  keretein  belül  nyújtunk,  amikor  egy  héten  keresztül  bárki
ingyenesen beiratkozhat.  Országos  szinten a  lakosságszám 20%-át  kellene könyvtártagnak
tudnunk  ahhoz,  hogy  a  könyvtárak  által  előírt  minimumnak  megfeleljük.  Ez  nem  egy
diákváros,  mint  Veszprém vagy Ajka.  Aktívabbak  az  idősebbek.  A környező  városokhoz
hasonlóan semmi nem indokolja, hogy árat emeljünk. 

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Azt  gondolom,  hogy  a  könyvállományunk  vetekszik  a
nagyobb  városok  könyvtári  állományával  is,  ezért  is  ajánlom  mindenki  figyelmébe  a
devecseri könyvtárat. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Mióta nem emelkedtek a könyvtári beiratkozás díjai?

Szente-Takács Anna igazgató: Körülbelül 5 éve. 

Dr. Németh Ákos Pál  alpolgármester:  Lehetséges  lenne,  hogy a 16 év feletti  devecseri
fiataloknak,  akik  rendelkeznek  diákigazolvánnyal  vagy  hallgatói  jogviszonnyal,  hogy
ingyenessé tennénk számukra a  beiratkozást.  Gesztus értékű lenne.  Mennyi  bevétel  kiesés
lenne ez?

Szente-Takács Anna igazgató:  A legminimálisabb kiesés lenne.  Pont  ez az a  réteg,  akik
egyre fogynak a beiratkozók közül. Ha a testület úgy dönt, hogy ezt a kedvezményt megadja,
akkor ezt mi természetesen ingyenessé tesszük. 



Ferenczi Gábor polgármester: Na ezért lenne jó előre egyeztetni, mert nem ilyenkor kellene
megtudni, hogy ez milyen kieséssel jár. Talán hatékonyabb lenne, ha felkészültebbek lennénk.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ez csak egy módosítási javaslat lenne a részemről.

Rosta Zoltán képviselő: A bizottság megtárgyalta, ezt a testület miért ne változtathatná meg.
Nem kell ezt máskor tárgyalni. 

Ferenczi  Gábor polgármester:  A magam részéről  támogatom.  Van-e  ezzel  kapcsolatban
kérdés, hozzászólás?

Vörös     Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A bizottság tárgyalta az
eredeti variációt és javasolta elfogadásra.

Rosta Zoltán képviselő: Anna elmondta, hogy minden évben van olyan hét, amikor ingyen
be lehet iratkozni, ha valaki szeretne beiratkozni, akkor mindegy, hogy 16 éves vagy nem,
akkor lehetne vele élni, ezt a tervezetet meg elfogadhatnánk így ahogy van. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Az összes emberi szükséglet lényegében megelőzi a
kultúrát,  én  úgy ahogy van minden  devecseri  számára  ingyenessé  tenném a  beiratkozást.
Bevételt nem produkál, de gesztust gyakorolnánk. Lehet, hogy jobban járnánk, hogy többen
látogatnák a könyvtárat, mintha ebből beszednénk mondjuk kb. 120.000,-Ft bevételt. 

Ferenczi Gábor polgármester: Mekkora bevétele van kb. a beiratkozásból a könyvtárnak?

Szente-Takács Anna igazgató:  Alpolgármester  úr  jól  saccolta,  kb.  100.000-150.000,-Ft  a
bevétel. 

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Szeretnék  arra  áttérni,  hogy  az  ilyen  és  ehhez  hasonló
felvetéseket előzetesen kapjuk meg, ne itt kelljen hasraütésszerűen beszélni.

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester:  De  akkor  miről  fog  szólni  egy  testületi  ülés
polgármester úr, mert az emberek kíváncsiak a véleményünkre. Miről fog szólni az ülés, hogy
tisztába legyek vele, csak feltesszük a kezünket vagy arról, hogy meghallgatjuk a másikat,
beszélgetünk, véleményeket ütköztetünk? 

Ferenczi Gábor polgármester:  Ha van egy előterjesztés és mondjuk alpolgármester úrnak
van hozzá ötlete, akkor előre megkapnánk és nem itt kellene saccolni.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: De ha felhívok egy bizottsági tagot, hogy mi történt,
az alapján tudunk mi reflektálni. Akkor meg szét kellene húzni a két időpontot.

Vörös     Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nem  akarok  vitát
generálni, de akkor ott kell lenni a tanácskozási joggal. Igaz, hogy nincs szavazati joguk, de a
véleményüket elmondhatják. Azért van két nap közötte, hogy ilyen helyzetekre fel tudjunk
készülni. 

Rosta Zoltán képviselő: Alpolgármester úrral értek egyet, más az, amikor valaki olyat akar
beterjeszteni, ami nincs bent az anyagba, de ez most pont ehhez kapcsolódott. Minden ülést



úgy kezünk,  hogy van-e ezzel  kapcsolatban valakinek kérdése,  alpolgármester  úrnak van,
akkor beszéljük meg. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Nem tudom miért lett ez az egész felfújva. A javaslatnak
mindig örülni kell,  az SZMSZ-be is benne van, hogy javaslatunkat megtehetjük, nem kell
előterjesztés. Mint alpolgármesterek,  társadalmi megbízatásban vagyunk, ne ugráljunk már
így. Vállalkozók vagyunk, nehezen mozgunk.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Erre én nem hivatkozok, aki amit elvállal,  annak
tegyen  eleget.  Most  is  próbáltam  eleget  tenni,  hogy  a  bizottsági  ülésen  megjelenjek.  A
bizottsági ülésen annak van felelőssége, aki szavaz. Akinek ott  nincs szavazati joga,  hadd
tegye meg itt az észrevételeit.  A bizottság önálló szerv, hadd döntsön, idehoznak egy kész
anyagot. Ülnek ott gazdasági emberek, akik értenek hozzá. 

Ferenczi  Gábor polgármester:  A vitát  lezárnám.  Az látom,  hogy mindenki  hajlik,  hogy
gesztust  gyakorolunk  minden  devecseri  lakos  számára.  Azt  javaslom  továbbra  is  legyen
lehetőség egy 1.000,-Ft-os támogatói jegy vásárlására, aki teheti, tegye meg, de biztosítsuk a
devecseri lakosoknak az ingyenességet. Van-e ezzel kapcsolatban 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 a Képviselő-
testület a Könyvtár beiratkozási díját az alábbiak szerint állapítsa meg:
-  16  év  alatt  és  70  év  felett  ingyenes,  16  év  feletti  diákigazolvánnyal  rendelkezőknek,
nyugdíjasoknak,  GYES-en  lévőknek,  fogyatékkal  élőknek,  munkanélkülieknek,
pedagógusoknak 500,-Ft/év, 16 év feletti dolgozóknak 1.000,-Ft/év,
- a Devecseri lakcímmel rendelkező lakosok számára a könyvtári beiratkozás ingyenes.
1.000,-Ft összegért éves támogatói jegy vásárolható.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

24/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási díját az alábbiak szerint
állapítja meg:

- 16 év alatt és 70 év felett ingyenes, 16 év feletti diákigazolvánnyal
rendelkezőknek,  nyugdíjasoknak,  GYES-en  lévőknek,  fogyatékkal
élőknek,  munkanélkülieknek,  pedagógusoknak  500,-Ft/év,  16  év
feletti dolgozóknak 1.000,-Ft/év,
-  a  Devecseri  lakcímmel  rendelkező  lakosok  számára  a  könyvtári
beiratkozás ingyenes.

1.000,-Ft összegért éves támogatói jegy vásárolható.



5./   Napirendi pont:

Devecseri  Ujság  nyomdai  szerződése  az  Alpha-Vet  Kft-vel,  Devecseri  Ujság
hirdetési díjainak megállapítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Megkértem  igazgató  asszonyt,  hogy  mivel  2  éve  nem
futtattuk meg a nyomdai költségeket, nézzünk körül újra a piacon. 

Szente-Takács  Anna  igazgató:  Két  éve  nem  kértünk  ajánlatot.  Az  Alpha-Vet  Kft.
Alphapress nyomdájában nyomják a Devecseri Ujságot. Ők elég kedvező ajánlatot adtak, ez
volt a legolcsóbb. Egy példány előállítása bruttó 79,-Ft, ami 2.200 példány esetében 173.250,-
Ft-ot  jelentene.  Nehéz  volt  olyan  környékbeli  nyomdát  találni,  aki  lapkiállítással  is
foglalkozik.  A  tapolcai  Kölcsey  Nyomdát  és  a  Celli  nyomdát  kerestük  még  meg.  Az
Alphapress Kft-vel Vincze Barbara főszerkesztő és jómagam is meg vagyunk elégedve

Vörös     Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Bizottság tárgyalta és a
legolcsóbb ajánlatot tevő Alpha-Vet Kft-t javasolja elfogadásra. 

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban 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 javasolja, hogy a Devecseri Ujság nyomtatásával az Alpha-Vet Kft.-t
(8000 Székesfehérvár, Homoksor u. 7.) bízza meg 79,-Ft/példány áron.  
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a Könyvtár igazgatóját, Szente-Takács Annát, hogy az
Alpha-Vet Kft-vel a Devecseri Ujság nyomtatási szerződését kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház  
igazgató

Határidők: 1.-2./ azonnal, folyamatban

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

25/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  A  Képviselő-testület  javasolja,  hogy  a  Devecseri  Ujság
nyomtatásával az Alpha-Vet Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Homoksor
u. 7.) bízza meg 79,-Ft/példány áron.  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Könyvtár igazgatóját, Szente-
Takács  Annát,  hogy  az  Alpha-Vet  Kft-vel  a  Devecseri  Ujság
nyomtatási szerződését kösse meg.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
            Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház igazgató

Határidők: 1.-2./ azonnal, folyamatban

Ferenczi  Gábor  polgármester: Devecseri  Ujság  hirdetési  díjainak  megállapítását  is  el
kellene dönteni. Szerintem se változtassunk az árakon, maradjon ahogy eddig. 

Szente-Takács  Anna  igazgató:  Erre  azért  van  szükség,  mert  az  Állami  Számvevőszék
ellenőrzése során az ellenőrök kérték minden egyes bevétel jogosságát igazoló dokumentumot
és feljegyeztem, hogy ezt pótolni kell. Ezért kellene erről határozni. Meg kellene határozni a
mentességben részesülők körét, mert jelenleg szóbeli megállapodások vannak. 

Ferenczi Gábor polgármester: Igen, az apróhirdetés 20 szóig 600,-Ft, a 4X4 cm-es hirdetés
1.400,-Ft,  az  1/16  oldalnyi  hirdetés  2.600,-Ft,  az  1/8  oldalnyi  hirdetés  5.000,-Ft,  az  1/4
oldalnyi hirdetés 9.500,-Ft, az 1/2 oldalnyi hirdetés 18.000,-Ft és az 1/1 oldalnyi (teljes oldal)
hirdetés 35.000,-Ft. Az is szeretném, ha elfogadnánk, hogy 10% kedvezményben részesül a
hirdetés  összegéből,  aki  a  Devecseri  Kábeltelevízióban  is  hirdet,  és  fordítva  is.  Azt  is
rögzítsük, hogy a hivatali, kistérségi, járási hirdetmények is díjmentesen tudjanak megjelenni.
Ha pályázatnál erre el van különítve forrás, akkor nem tekintünk el a díjtól. A Nonprofit Kft.
tájékoztatásai díjmentesen jelenjenek meg. 

Rosta  Zoltán  képviselő: Nem  találkoztam  azok  nevével,  akik  rendszeresen  hirdetnek.
Létezik nekik kedvezmény?

Szente-Takács Anna igazgató: Nincsen.

Rosta Zoltán képviselő: Esetleg előre kifizet egy évet és akkor kapna?

Szente-Takács Anna igazgató: Nem, nincsen ilyen.

Ferenczi Gábor polgármester: De lehet.

Rosta Zoltán képviselő: Bizottsági  ülésen  beszéltünk még a  kedvezményezettek  köréről,
hogy  Önkormányzat  intézményei,  oktatási  intézmények,  Kistérségi  Társulás,  Máltai
Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt is ide tartozik. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Vegyük ide az egyházakat is. 

Bendes István jegyző: Akkor úgy kellene megállapítani, hogy nonprofit szervezetek. 

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester: Nehogy parttalan  legyen,  csináljuk  úgy,  hogy a
devecseri érdekeltségű nonprofit szervezetek.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Rendben  és  annyi  kitételt  beletennék,  hogy  kivéve  ha
pályázat erre külön összeget biztosít. Sokszor van ilyen, hogy egy pályázaton belül van erre
lehetőség.  Rosta  képviselő  javaslatát  is  beletenném,  hogy 10% kedvezményt  adnék,  akik
minden lapszámban hirdetnek. 



Rosta Zoltán képviselő: Igen, de ezt úgy szokták, hogy előre kifizeti az összes lapszámot.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Rendben,  aki  akkor  10  lapszámot  előre  kifizeti  egy
összegben, akkor 10% kedvezményt kap. 

Szente-Takács Anna igazgató: A Kábelszatos megállapodásnak semmilyen írásos nyomát
nem találtuk, nincs ilyen megállapodás. 

Ferenczi Gábor polgármester: Miért kellene belevenni akkor?

Bendes István jegyző: Ez a gyakorlat.

Ferenczi Gábor polgármester: Az én kérdésem, hogy miért szükséges 50% kedvezményt
adni  a  Kábelszatnak?  Én  felsoroltam  a  kedvezményezetteket  és  tennék  egy  pontot.  Az  
Önkormányzatnak a képújsággal van szerződése, ennek nincs köze a Kábelszat 2002 Kft-hez.
Az  egyéb  vállalkozásoknál  egyforma  díjszabást  tartanék  igazságosnak.  Van-e  ezzel
kapcsolatban 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 Ujság hirdetési díjait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

apróhirdetés (20 szóig): 600,- Ft
4x4 cm-es hirdetés: 1.400,- Ft
1/16 oldalnyi hirdetés: 2.600,- Ft
1/8 oldalnyi hirdetés: 5.000,- Ft
¼ oldalnyi hirdetés: 9.500,- Ft
½ oldalnyi hirdetés: 18.000,- Ft
1/1 oldalnyi (teljes oldal) hirdetés: 35.000,- Ft

2./  A  Képviselő-testület  a  Devecseri  Ujság  hirdetési  díjaival  kapcsolatban  az  alábbi
kedvezményeket állapítsa meg:

 A  Devecseri  Ujság  hirdetési  díjának  összegéből  10%
kedvezményben  részesül  az,  aki  a  Devecseri  Kábeltelevízióban  is
hirdet.
 A  Devecseri  Ujságban  ingyen  hirdethetnek  a  Nonprofit
szervezetek,  kivéve  ha  a  pályázaton  elnyert  összeg  erre  fedezetet
biztosít. 
 A  Devecseri  Ujság  hirdetési  díjának  összegéből  10%
kedvezményben részesül aki a 10 lapszámban feladott hirdetést előre
egy összegben kifizeti. 

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

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



26/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Ujság hirdetési díjait az alábbiak
szerint  jóváhagyja: 
apróhirdetés (20 szóig): 600,- Ft
4x4 cm-es hirdetés: 1.400,- Ft
1/16 oldalnyi hirdetés: 2.600,- Ft
1/8 oldalnyi hirdetés: 5.000,- Ft
¼ oldalnyi hirdetés: 9.500,- Ft
½ oldalnyi hirdetés: 18.000,- Ft
1/1 oldalnyi (teljes oldal) hirdetés: 35.000,- Ft

2./  A  Képviselő-testület  a  Devecseri  Ujság  hirdetési  díjaival
kapcsolatban az alábbi kedvezményeket megállapítja:
 A  Devecseri  Ujság  hirdetési  díjának  összegéből  10%
kedvezményben  részesül  az,  aki  a  Devecseri  Kábeltelevízióban  is
hirdet.
 A  Devecseri  Ujságban  ingyen  hirdethetnek  a  Nonprofit
szervezetek,  kivéve  ha  a  pályázaton  elnyert  összeg  erre  fedezetet
biztosít. 
 A  Devecseri  Ujság  hirdetési  díjának  összegéből  10%
kedvezményben részesül aki a 10 lapszámban feladott hirdetést előre
egy összegben kifizeti. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal       

6./   Napirendi pont:

A kórház történetének kiadására érkezett ajánlat

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: A testület  már  korábban  döntött  arról,  hogy a  devecseri
kórház történetét Devecser lakossága számára elérhetővé teszi. Ezzel kapcsolatban az anyag
körbeküldésre került.

Bendes István jegyző: Amit kiküldtünk, az nem az, amit megjelentetni kívánunk. Az egy
szélesebb,  tágabb anyag.  Az elvárás  a  bizottság részről az,  hogy készüljön el  a 8 oldalas
anyag, ami megjelenésre kerül. Ez kerüljön kiküldésre és erre adja áldását a testület. 

Ferenczi Gábor polgármester: Arról kellene dönteni, hogy kértünk árajánlatot a nyomdától
erre a 8 oldalra.

Bendes István jegyző: Nincs 8 oldal, amiről egyenlőre dönthetnétek.



Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Valóban nincs, a teljes
anyag  ment  ki.  Az  írásos  összefoglaló  mellett,  kivonatok  lennének  ebben  a  8  oldalas
anyagban. És akkor így ez a nyolc oldal kerülne bruttó 72.644,-Ft-ba.

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretném megkérni elnök urat, hogy akkor koordinálja ezt
az egészet. Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás?

Rosta Zoltán képviselő: Ebből az anyagból  fog összeállni  a  nyolc oldal?  Én ezt  nagyon
inkorrektnek tartom. A 2010-2014 közötti Önkormányzat is több tárgyalást folytatott és ebben
az anyagban nem találkoztam olyan dokumentummal, ami ezt a ténykedést bizonyítja. Azt
gondolom, hogy nagyon egyoldalú.

Ferenczi Gábor polgármester: Azt szeretném akkor kérni, hogy képviselő úr írja le, amiket
szükségesnek tart. 

Rosta Zoltán képviselő: Olyan konkrét dolog nincs, én múltkor mondtam, hogy ezzel az
egésszel nem is értek egyet. Túl kampányszagú, erre is volt több év, nem történt semmi, most
megint  jönnek a választások.  Azt  gondolom, ha ezt  a  testület  megszavazta,  akkor  korrekt
legyen. 

Ferenczi Gábor polgármester: Egyetértek, tessék elnök úrral megosztani az információkat. 

Bognár Ferencné alpolgármester elhagyta az üléstermet.

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Mindenki el van tévedve
ezzel kapcsolatban. Volt egy időközi választás és még az abban a ciklusban megválasztott
képviselők döntöttek erről, van róla jegyzőkönyv is, hogy ezt az anyagot megjelentetjük. Az 5
év elévülés miatt utasítottak el mindent. A 2010-2014 között lévő testület is, akik a katasztrófa
alatt voltak is foglalkoztak vele, de ők is mulasztást követtek el, mert be lehetett volna időben
adni. 

Rosta Zoltán képviselő: Képviselő társam nem volt bent a vörösiszap katasztrófába, el se
tudja képzelni, hogy abban az időben napi 24 órában dolgoztunk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megint kezd elmenni az ülés egy olyan irányba, ami nekem
nem tetszik, úgyhogy ezt a vitát le is zárom.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester:  Lehetne egy átmeneti javaslatom polgármester úr?
Kettő  polgármester  regnált  itt  a  kórház  időszaka  alatt  és  ha  objektívek  akarunk  lenni
választások előtt, akkor az ő véleményüket is csatoljuk be ehhez. Nekem is az az érzésem,
azért tekeredik az ügy, hogy majd egy alkalmas pillanatban legyen bedobva ez a cikk. Aztán
ez valakinek jó, valakinek meg nem. És akkor lehet akár 16 oldal is, ne külön számban adjuk
ki, hanem tegyük fel a devecseri honlapra, ahol bárki elolvashatja. Aki meg szeretné tekinteni,
bejön a hivatalba, még akár ott is kinyomtatjuk. Lehet, hogy olcsóbban is jövünk ki. Lehet,
hogy egy éve sok embert  érdekelt  volna,  de most  mi  érdekeljük az embereket,  hogy mit
csinálunk. 

Bognár Ferencné alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe.



Ferenczi  Gábor polgármester:  Kérjünk  akkor  a  két  polgármester  úrtól  nyilatkozatot  és
megkérem Rosta Zoltánt,  ha bármi információt szeretne az anyagba, azt  ossza meg akkor
elnök úrral. Semmi köze ennek a politikához. Kérdezik valóban a lakosok, én is meg tudom
erősíteni, hogy miért maradt abba a cikksorozat. Nincsenek ennek a testületnek titkai, le kell
zárni ezt az egészet. 

Rosta  Zoltán  képviselő: Minden  segítséget  meg  fogok  adni,  viszont  amit  itt  említett
polgármester úr, hogy többen megkeresik. Engem is megkeresnek sok minden más dologgal,
amit  ez  alapján  meg  lehetne  jelentetni.  Megjelentethetnénk  a  Timber-Metált,  mert  az  is
elsiklott egy időben, vagy az ígéretekkel kapcsolatban engem is megkeresek, hogy miért nem
csökkentjük az iparűzési adót, mert az előző testület megígérte. Akkor minden ilyen dolgot
feltehetnénk a honlapra, vagy megjelentethetnénk, mert 10 vagy 25 ember kíváncsi rá. 

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A legutolsó fórumon ez
elhangzott kérésként, utána a testület döntött róla, nem tudom még hányszor kell dönteni. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

7./   Napirendi pont:

Döntés a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott városi területek
rehabilitációja  Devecserben"  című  pályázathoz  kapcsolódó  kivitelezők
meghatározásáról

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Elhangzott, hogy minél több céget javasoljanak a képviselők
is a „Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben” pályázatunknál kivitelezőként. Minél
több cég közül lehet választani. A legköltséghatékonyabb megoldást kell választani. 

Rosta  Zoltán  képviselő:  Két  dologról  kellett  döntenünk,  a  bizottság  tagját  kellett  1  fővel
kiegészítenünk, mégpedig Zsigmond János bizottsági taggal. Két céggel egészítettük ki, az egyik a
Vass & Ko Építőipari  Kft.  (8477 Tüskevár,  Gábor Á. u. 1.),  a másik a pedig  Vas Kovács
Építőipari Kft. (8496 Nagypirit, Ady E. tér 6.).

Ferenczi Gábor polgármester: Ma még érkezett két cégnév, akik szóba jöhetnek, de sajnos
nem hoztam be a neveket. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ennek 97.429.978,-  Ft önrészt kell  itt  biztosítani.
Belekezdtünk  a  kórházba,  de  még  ott  se  áll  rendelkezésünkre  a  pénz.  Kiküldjük  az
ajánlatokat, megkötjük a szerződést, a pénz az elvileg rendelkezésre áll,  viszont az önrész
nem. Azt se tudjuk, hogy a hitelt megkapjuk-e. 

Bendes István jegyző: Azt látom problémának, és jó lenne, ha a testület komolyan venné,
hogy  minél  lassabban  fogunk  dönteni,  annál  jobban  kiszúrunk  saját  magunkkal  és  az
Önkormányzatunkkal, ugyanis határidők vannak. Egyrészt a pályázat befejezésével is. Már
tavaly eldöntöttük, hogy neki kell menni a hitelnek, ha tetszik, ha nem, más út nincs. Minél



később lesz a kezünkben végleges szám, annál később fogjuk tudni beadni a kincstár felé a
hitelkérelmünket. 

Ferenczi Gábor polgármester: Szentes Gábornét kérdezném, ha technikai szünetet tartunk,
akkor azt a két cégnevet meg tudjuk-e nézni? Csak azért kérdem, mert akkor több lehetőség
közül lehet választani.

Szentes Gáborné ügyintéző: Ha kinyitják a hivatalt, akkor meg tudom nézni.

Ferenczi Gábor polgármester: Rendben, akkor szünetet rendelek el.

Szünet

Szünet után

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Ugye  azt  kértem,  hogy  minél  több  cégtől  kérjünk  be
ajánlatot. 

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Az ajánlattételi felhívás a
következőknek  kerül  kiküldésre:  RIMEX  PLUSSZ  Kivitelező  és  Szolgáltató  Kft.  (8477
Tüskevár, Rákóczi F. u. 32.),  NOSZLOPI és FIA Építési  Vállalkozó Kft. (8460 Devecser,
Miskei u. 29.), BAU-FAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8400 Ajka, Béke u.
18.),  HETTYEI-ÉPTECH Építőipari,  Kereskedelmi  és Szolgáltató Kft.  (8473 Gyepükaján,
Kossuth L. u. 39.), „AVÉP” Ajkai Építőipari Kft. (8400 Ajka, Szent I. út 1/a.), Vass & Ko
Építőipari  Kft.  (8477  Tüskevár,  Gábor  Á.  u.  1.)  és  Vas  Kovács  Építőipari  Kft.  (8496
Nagypirit, Ady E. tér 6.). A két cégnév pedig az Elitébau Kft. (Budapest, Aradi u. 64.) és a ES
Generál Kft. (8800 Nagykanizsa, Pipacs u. 13.).

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ez a két cég honnan jött, mit tudni róluk? A többi
ismerős, de ezekkel a cégekkel nem találkoztam. 

Ferenczi Gábor polgármester:  Én kértem meg az ismerősömet, hogy szélesebb körben is
tudjunk vállalkozásokat találni, nagyobb legyen a merítés.  

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Én környékbeli cégeket javasolnék, akiket ismerünk,
nehogy az legyen, hogy bottal üthetjük a nyomukat. Őket ismerjük és a munkájukat is. Vass &
Ko-t nem ismerem.

Ferenczi Gábor polgármester: Ők csinálták az óvoda tetőszigetelését.

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Szerintem is a közeli
cégekkel kellene, őket ismerjük. 

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban 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 TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" című pályázat során
Devecser  Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező  devecseri  333/1  és  333/2  hrsz.-ú
ingatlanokon 2 db 3 lakásos társasház megépítése és a 367, 368, 369 hrsz.-ú ingatlanokon
játszótér,  park megépítése érdekében közbeszerzési  eljárást  kíván lefolytatni,  a Képviselő-
testület által az 51/2018. (II.28.) Kt. határozattal jóváhagyott közbeszerzési Szabályzat alapján
jelen határozatban foglaltak szerint:

-  A  Képviselő-testület  Devecser  Város  Önkormányzata  tulajdonát
képező devecseri 333/1 és 333/2 hrsz.-ú ingatlanokon 2 db 3 lakásos
társasház megépítése és a 367, 368, 369 hrsz.-ú ingatlanokon játszótér,
park  megépítése  tárgyában  kiírandó  közbeszerzési  eljárás  becsült
értékét az alábbiak szerint határozza meg:

 lakóépületek:  230.632.167,-  Ft  +  5  %  ÁFA,  valamint
17.941.456,- Ft + 27 % ÁFA,

 játszótér és park: 9.776.044,- Ft + 27 % ÁFA,
mely összesen bruttó 277.365.000,- Ft összegben jóváhagyja.
-  A  Képviselő-testület  a  pályázat  keretében  elszámolható  bruttó
179.935.022,- Ft összeg fedezetéül a pályázaton elnyert összeget jelöli
meg, a fennmaradó további bruttó 97.429.978,- Ft összeg pedig saját
forrásból, a 2019. évi költségvetésből kerül megfinanszírozásra. 
-  A Képviselő-testület  a  közbeszerzésekről  szóló 2015.  évi  CXLIII.
törvény 115. §-a alapján nyílt eljárást kíván lefolytatni.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési
eljárással  kapcsolatos,  a  Kbt.-ben és a  Közbeszerzési  Szabályzatban
meghatározott intézkedések megtételére.
-  A Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek:

 Varga Balázs tervező 
 Szabó Kinga Pénzügyi Irodavezető
 Zsigmond János Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja

2./  Az eljárás  során a jogi és közbeszerzési  szakértelmet  – külön megbízási  szerződésben
foglaltak  szerint  –  a  közbeszerzési  eljárás  lebonyolításával  megbízott,  és  az  ajánlatkérő
nevében  eljáró  EU-Tender  Gazdasági  Szaktanácsadó  Kft.  (1024  Budapest,  Retek  u.  20.)
hivatalos közbeszerzési tanácsadója biztosítsa és juttassa érvényre.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              EU-Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
Határidő: 1.-2./ azonnal, folyamatos

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

27/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  TOP-
4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott városi területek
rehabilitációja  Devecserben" című  pályázat  során  Devecser  Város
Önkormányzata  tulajdonát  képező  devecseri  333/1  és  333/2  hrsz.-ú
ingatlanokon 2 db 3 lakásos társasház megépítése és a 367, 368, 369
hrsz.-ú  ingatlanokon  játszótér,  park  megépítése érdekében
közbeszerzési  eljárást  kíván lefolytatni,  a  Képviselő-testület  által  az



51/2018. (II.28.) Kt. határozattal jóváhagyott közbeszerzési Szabályzat
alapján jelen határozatban foglaltak szerint:

-  A  Képviselő-testület  Devecser  Város  Önkormányzata  tulajdonát
képező devecseri 333/1 és 333/2 hrsz.-ú ingatlanokon 2 db 3 lakásos
társasház megépítése és a 367, 368, 369 hrsz.-ú ingatlanokon játszótér,
park  megépítése  tárgyában  kiírandó  közbeszerzési  eljárás  becsült
értékét az alábbiak szerint határozza meg:

 lakóépületek:  230.632.167,-  Ft  +  5  %  ÁFA,  valamint
17.941.456,- Ft + 27 % ÁFA,

 játszótér és park: 9.776.044,- Ft + 27 % ÁFA,
mely összesen bruttó 277.365.000,- Ft összegben jóváhagyja.

-  A  Képviselő-testület  a  pályázat  keretében  elszámolható  bruttó
179.935.022,- Ft összeg fedezetéül a pályázaton elnyert összeget jelöli
meg, a fennmaradó további bruttó 97.429.978,- Ft összeg pedig saját
forrásból, a 2019. évi költségvetésből kerül megfinanszírozásra. 

-  A Képviselő-testület  a  közbeszerzésekről  szóló 2015.  évi  CXLIII.
törvény 115. §-a alapján nyílt eljárást kíván lefolytatni.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési
eljárással  kapcsolatos,  a  Kbt.-ben és a  Közbeszerzési  Szabályzatban
meghatározott intézkedések megtételére.

-  A Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek:
 Varga Balázs tervező 
 Szabó Kinga Pénzügyi Irodavezető
 Zsigmond János Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja

2./  Az  eljárás  során  a  jogi  és  közbeszerzési  szakértelmet  –  külön
megbízási  szerződésben  foglaltak  szerint  –  a  közbeszerzési  eljárás
lebonyolításával  megbízott,  és  az  ajánlatkérő  nevében  eljáró   EU-
Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft.  (1024 Budapest, Retek u. 20.)
hivatalos közbeszerzési tanácsadója biztosítja és juttatja érvényre.

Felelős:  Ferenczi Gábor polgármester
EU-Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft.

Határidő: 1.-2./ 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  Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát  képező devecseri  333/1 és 333/2 hrsz.-ú ingatlanokon 2 db 3 lakásos társasház
megépítése  és  a  367,  368,  369 hrsz.-ú ingatlanokon  játszótér,  park megépítése  vonatkozó
közbeszerzési  eljárás lebonyolításával  kapcsolatban hatalmazza fel  a közbeszerzési  eljárást
lebonyolító, az ajánlatkérő nevében eljáró EU-Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft.-t (1024
Budapest, Retek u. 20.), hogy a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében az ajánlattételi
felhívást az alábbi gazdálkodó szervezetek részére küldje meg:



1. RIMEX  PLUSSZ  Kivitelező  és  Szolgáltató  Kft.  (8477
Tüskevár, Rákóczi F. u. 32.)

2. NOSZLOPI és  FIA Építési  Vállalkozó  Kft.  (8460 Devecser,
Miskei u. 29.)

3. BAU-FAL Építőipari  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8400
Ajka, Béke u. 18.)

4. HETTYEI-ÉPTECH  Építőipari,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató
Kft. (8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.) 

5. „AVÉP” Ajkai Építőipari Kft. (8400 Ajka, Szent I. út 1/a.)
6. Vass & Ko Építőipari Kft. (8477 Tüskevár, Gábor Á. u. 1.)
7. Vas Kovács Építőipari Kft. (8496 Nagypirit, Ady E. tér 6.)

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              EU-Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (1024 Budapest, Retek u. 20.)
Határidő: 1./ 2019. február 28.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

28/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Devecser
Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező  devecseri  333/1  és  333/2
hrsz.-ú ingatlanokon 2 db 3 lakásos  társasház megépítése  és  a 367,
368,  369 hrsz.-ú  ingatlanokon  játszótér,  park  megépítése  vonatkozó
közbeszerzési  eljárás  lebonyolításával  kapcsolatban  felhatalmazza  a
közbeszerzési eljárást lebonyolító, az ajánlatkérő nevében eljáró  EU-
Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft.-t (1024 Budapest, Retek u. 20.),
hogy  a  közbeszerzési  eljárás  megindítása  érdekében  az  ajánlattételi
felhívást az alábbi gazdálkodó szervezetek részére küldje meg:

1.  RIMEX  PLUSSZ  Kivitelező  és  Szolgáltató  Kft.  (8477
Tüskevár, Rákóczi F. u. 32.)

2.  NOSZLOPI és  FIA Építési  Vállalkozó  Kft.  (8460 Devecser,
Miskei u. 29.)

3.  BAU-FAL Építőipari  Kereskedelmi  és Szolgáltató Kft.  (8400
Ajka, Béke u. 18.)

4.  HETTYEI-ÉPTECH  Építőipari,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató
Kft. (8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.) 

5. „AVÉP” Ajkai Építőipari Kft. (8400 Ajka, Szent I. út 1/a.)
6. Vass & Ko Építőipari Kft. (8477 Tüskevár, Gábor Á. u. 1.)
7. Vas Kovács Építőipari Kft. (8496 Nagypirit, Ady E. tér 6.)

Felelős:     Ferenczi Gábor polgármester
EU-Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (1024 Budapest,
Retek u. 20.)

Határidő: 1./ 2019. február 28.



8./   Napirendi pont:

Ravatalozóba drapéria beszerzése - döntés

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: Az volt  a  kérés,  hogy három árajánlattal  rendelkezzen  a
hivatalunk. 

Vörös   Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A bizottság megtárgyalta és
egyetértett vele, hogy a három árajánlat közül a lekedvezőbb Mantex Kft. ajánlatát fogadja el bruttó
1.256.030,- Ft összegben.  

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester:  Átvettük már hivatalosan a ravatalozót, mert ugye
felújításra került?

Ferenczi Gábor polgármester: Még nincsen készen a ravatalozó.

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester:  Ha  még  nincsen  készen,  akkor  hova  rakjuk  a
drapériát.

Ferenczi Gábor polgármester: Az is idő, amire elkészül.

Rosta Zoltán képviselő: A bejárás is felmerült.

Bognár Ferencné alpolgármester: Vannak hiányosságok, panasztételek. Ki kötött ezekkel az
emberekkel szerződést? Kapom a visszajelzéseket, hogy nem éppen minőségi a munka. 

Ferenczi Gábor polgármester: Alpolgármester asszony megnézte?

Bognár Ferencné alpolgármester: Igen.

Ferenczi Gábor polgármester: Érdekes, mert én is.

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester:  Azért  lenne  jó  a  bejárás,  meg  át  kellene  venni
hivatalosan. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Mikor fejezik be? 

Ferenczi Gábor polgármester: Menjünk ki, egyébként a kórházhoz is ki lehet menni, hogy
ne a városi mendemondákra kelljen alapozni. Minden kedden reggel 9 órakor tartunk bejárást.
Akkor  vonjunk  le  következtetést,  ha  saját  szemünkkel  láttuk.  Van-e  ezzel  kapcsolatban
kérdés, hozzászólás?

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ha lehet ügyvezető úr is menjen ki és nézze meg.

Bognár Ferencné alpolgármester: A kórház területén megindult az építkezés? Miből?

Ferenczi Gábor polgármester: Kérem jegyző utat mondja már el. 



Bendes Istán jegyző: Az testület döntött már a kivitelezési szerződés megkötéséről, innentől
annak  a  beruházása  elkezdődhetett.  Tudjuk,  hogy  még  70.000.000,-Ft  önerő  szükséges,
amihez hitelfelvétel kell. Áprilisra 50%-os készültségnek kell lenni az épületben.

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretném kérni…

Bognár Ferencné alpolgármester: Végig fog hallgatni, nem fojtja belém a szót. Aláhúztam
az SZMSZ-be és  1 percet  beszélhetek.  Nekimentünk úgy a kórház  építésnek,  hogy hitelt
vettünk fel. Fél év alatt háromszor változtak az árak, mi van ha nem tudják befejezni?

Ferenczi  Gábor polgármester: Tisztelettel  kérem,  ha  hozzászól  egy  napirendhez,  akkor
legyen szíves előzetesen elolvasni az ehhez kapcsolódó anyagokat. Jegyző úrnál a kórházzal
kapcsolatos összes anyag ott van. Ez nem egy friss dolog, miután megnyertük a pályázatot a
forrást ideutalták az Önkormányzathoz és ütemterv szerint ezt nekünk teljesíteni kell. 2019.
augusztusára  be  kell,  hogy fejeződjön a  kórház  beruházása.  Ne  menjünk már  bele  olyan
dolgokba, aminek semmilyen alapja nincsen. 

Bognár Ferencné alpolgármester: De van.

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Nincsen.  Lezárom  a  vitát,  mert  nem  a  ravatalozó
drapériájáról van szó.

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  Devecser  Város  Önkormányzata
tulajdonát képező 06 hrsz.-ú „Temető” megnevezésű ingatlanban található ravatalozó épület
drapéria  és  egyéb  berendezési  tárgyainak  beszerzése tárgyában kiírásra  került  beszerzési
eljárásra a
 Mantex Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8400 Ajka, Széchenyi u. 188.),  
 Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (8947 Szentkozmadombja, Jókai u. 38.) és 
 ComPro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1106 Budapest, Jászberényi u. 29.)
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 Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 06
hrsz.-ú  „Temető”  megnevezésű  ingatlanban  található  ravatalozó  épület  drapéria  és  egyéb
berendezési tárgyainak beszerzése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a
Mantex Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (8400 Ajka, Széchenyi u. 188.) hirdesse ki
tekintettel  arra,  hogy  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó  érvényes
ajánlatot –  bruttó 1.256.030,- Ft –  a  Mantex Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8400
Ajka, Széchenyi u. 188.) 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 Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 06
hrsz.-ú  „Temető”  megnevezésű  ingatlanban  található  ravatalozó  épület  drapéria  és  egyéb



berendezési tárgyainak beszerzése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban
felmerült  vállalkozási  díj  összegének  –  bruttó  1.256.030,-  Ft –  fedezetéül  a  2019.  évi
költségvetést jelölje meg.
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről
szóló  szabályzata  alapján  Devecser  Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező  06  hrsz.-ú
„Temető” megnevezésű ingatlanban található ravatalozó épület drapéria és egyéb berendezési
tárgyainak  beszerzésével  kapcsolatban  a Vállalkozási  szerződést  a  Mantex  Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (8400 Ajka, Széchenyi u. 188.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal   

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

29/2019. (I. 30.) 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  Devecser  Város
Önkormányzata tulajdonát képező 06 hrsz.-ú „Temető” megnevezésű
ingatlanban található ravatalozó épület drapéria és egyéb berendezési
tárgyainak beszerzése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra a

 Mantex  Ipari,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (8400  Ajka,
Széchenyi u. 188.), a 

 Tóth  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Bt.  (8947
Szentkozmadombja, Jókai u. 38.) és a 

 ComPro  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (1106  Budapest,
Jászberényi u. 29.)

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 Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
06  hrsz.-ú  „Temető”  megnevezésű  ingatlanban  található  ravatalozó
épület drapéria és egyéb berendezési tárgyainak beszerzése tárgyában
kiírásra  került  beszerzési  eljárás nyertesének  a  Mantex  Ipari,
Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.-t  (8400  Ajka,  Széchenyi  u.  188.)
hirdeti  ki  tekintettel  arra,  hogy  a  legalacsonyabb  összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – bruttó 1.256.030,- Ft
–  a  Mantex  Ipari,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (8400  Ajka,
Széchenyi u. 188.) 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 Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
06  hrsz.-ú  „Temető”  megnevezésű  ingatlanban  található  ravatalozó
épület drapéria és egyéb berendezési tárgyainak beszerzése tárgyában
kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült vállalkozási
díj  összegének  –  bruttó  1.256.030,-  Ft –  fedezetéül  a  2019.  évi
költségvetést jelöli meg.

4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a  polgármestert,  hogy  Devecser  Város  Önkormányzatának  a
beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
06  hrsz.-ú  „Temető”  megnevezésű  ingatlanban  található  ravatalozó
épület  drapéria  és  egyéb  berendezési  tárgyainak  beszerzésével
kapcsolatban a Vállalkozási szerződést a Mantex Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.-vel (8400 Ajka, Széchenyi u. 188.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal             

9./   Napirendi pont:

Tájékoztatás  Országos  Légszennyezettségi  Mérőhálózat  mérőpont  telepítésének
lehetőségéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Legyen szíves alpolgármester asszony tájékozódjon, mielőtt
információkat oszt meg széles körben. Megkérném elnök urat olvassa fel azt az sms-t, ami ide
kapcsolódik. 

Vörös    Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Felolvasom az sms-t.  A
polgármesterrel úrral voltunk Bereczky Nóránál, ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban tárgyalni.

Ferenczi Gábor polgármester: Tisztelettel  megkérem, hogy fejezze be azt a magatartást,
hogy olyan dolgokat terjeszt a településen, aminek semmi a alapja nincsen. 

Bognár Ferencné alpolgármester:  Egyszerűen csak megkérdeztem és senki  másnak nem
küldtem el, csak a Vörös Tibornak. 

Bereczky Nóra Járási hivatalvezető: Erről most hallok először. 

Bognár Ferencné alpolgármester:  Neked címeztem egyedül Tibor, de mint volt jobbikos
örülök, hogy kiléptél. 



Vörös   Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Fejezzük be a politikát, ne
keverjük bele. 

Ferenczi Gábor polgármester: Fejezzük be, lezártam a dolgot. 

Bognár  Ferencné  alpolgármester:  Számtalanszor  el  akart  lehetetleníteni.  Egyetlen  egy
testületet sem tud a polgármester úr végig vinni. Az elmúlt négy évben sem tudta uralni a
helyzetet, azért mert a polgármester úr az, aki a háttérben szart kever. 

Ferenczi Gábor polgármester: Nyugodjon meg.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Miért volt erre szükség?

Ferenczi  Gábor polgármester: Ha egyetlen  egy  embernek  küldte  el,  akkor  erről,  hogy
szerezhetett  egy  csomó  ember  tudomást.  Azért  voltunk  a  járásnál,  hogy  az  Ország
Légszennyezettségi  Mérőhálózatnál  kezdeményezzük  a  mérőpont  telepítését  Devecserben.
Két  hét  időtartamra  150.000,-Ft  +  ÁFA áron  vállalnák.  Én  azt  javaslom,  hogy  1  hónap
intervallumban biztosítsuk  ezt  a  lehetőséget,  még ha lehet  most  a  fűtési  szezonban,  hogy
lássuk milyen a levegő állapota. 

Bendes István jegyző: A bizottság azt javasolta, hogy nem feltétlen a fűtés szezonra kellene
tenni, mert lehet eleve rosszabb a levegő. Március-április hónapot jelölte meg a bizottság,
hogy ne a téli  rossz levegőt  mérjük,  hanem ami általános,  tudnunk kell,  hogy nyugodtak
lehetünk-e Devecserben. 

Ferenczi Gábor polgármester: Azért lenne fontos, hogy a tüzelési szezonban is mérjünk,
mert ebben az időszakba a levegőbe jutó mérgező anyagok is okozhatnak olyan egészségügyi
problémát, amit látnunk kell. Illetve adott esetben meg kell nyugodnunk, hogy ez nem okoz
problémát. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: De ha rossz lesz a fűtési szezonban a levegő, akkor
mi lesz, betömjük a kéményeket, már elnézést? Olyan időszakot kell, amikor nyugalom van,
mert fűteni valahogy kell az embereknek. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Fontos  lenne  mindkét  időszakba  mérni.  Azt  javasolnám,
hogy két  hét  essen  bele  a  fűtési  szezonba  és  2  hét  pedig  azon  kívül.  Össze  lehet  akkor
hasonlítani az eredményeket.

Bognár Ferencné  alpolgármester: Mi  az  összetevő,  a  daganatos  megbetegedések  miatt,
sokan az iszapra gondoltak. Lehet ebből maradt vissza valami. 

Ferenczi Gábor polgármester: Azok az anyagok, amik fűtési  szezonon kívül a levegőbe
kerülnek,  azok nem a kéményből  származnak,  hanem adott  eseteben a tározóból  kiporzás
által. Ezt is látni fogjuk.  

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Mit teszünk utána?

Ferenczi Gábor polgármester: Az az eredménytől függ. Azt beszéltük még hivatalvezető
asszonnyal,  hogy kérünk időpontot  az ÁNTSZ-től  és az ő szakvéleményüket  is  ki  fogjuk



kérni. Ha olyan eredmény lesz, akkor a tüzelőanyagoknál is sokkal szigorúbban lehet eljárni,
annál aki olyan anyagot használ. 

Bognár  Ferencné  alpolgármester: A  kérdésem  az  volt,  hogy  ez  a  mérőegység  mire
összpontosít? Gőzök, gázok, por?

Ferenczi Gábor polgármester: Minden anyagot mérnek. 

Rosta  Zoltán  képviselő: Az  lenne  a  javaslatom akkor,  hogy a  másik  időpont  valamikor
nyáron legyen, hogy a szárazság, porzás miatt is lehessen mérni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Igen, támogatom.

Vörös    Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: 2014-2016  között  van
statisztikai adat, de azóta nincsen.  

Ferenczi  Gábor  polgármester: Legyen  akkor  a  két  hét  februárban  és  a  másik  két  hét
júliusban. 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 javasolja, hogy a Devecseri Petőfi téri iskolánál helyezzenek ki mobil
mérőállomást 2 X 2 hét időtartamra (február és július hónapban)  PM10 környezeti levegő
terheltségi szint mérésére 150.000 Ft, + 27% ÁFA összegért.
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy szerződést  kössön a  levegő
terheltségi szint mérésére. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal, folyamatos     

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

30/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  A  Képviselő-testület  javasolja,  hogy  a  Devecseri  Petőfi  téri
iskolánál helyezzenek ki mobil  mérőállomást 2 X 2 hét időtartamra
(február és július hónapban)  PM10 környezeti levegő terheltségi szint
mérésére 150.000 Ft, + 27% ÁFA összegért.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy
szerződést kössön a levegő terheltségi szint mérésére. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ azonnal, folyamatos     



10./     Napirendi     pont:

Beszámoló az Észak-Balatoni  Térség Regionális  Települési  Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési
Szilárdhulladék  Kezelési  Önkormányzati  Társulás,  melynek  Devecser  város  is  tagja,
megküldte a Társulási megállapodásnak megfelelően a 2018. évben elvégzett tevékenységéről
szóló beszámolóját. Van-e ezzel kapcsolatban további 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  az  Észak-Balatoni  Térség
Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési  Önkormányzati  Társulás  2018.  évi
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el.
2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  az  Észak-Balatoni  Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati  Társulást írásban értesítse a
fenti döntésről. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
                  2./ 2019. február 15.

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

31/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-
Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési
Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulást írásban értesítse a fenti döntésről. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./ azonnal
                    2./ 2019. február 15.



11./   Napirendi pont:

A polgármester 2019. évi szabadságának megállapítása

Előadó: Bendes István jegyző

Ferenczi  Gábor polgármester: Érintettség  miatt  a szavazásnál  tartózkodnék.  Van-e ezzel
kapcsolatban 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 a Képviselő-
testület a személyi érintettségét bejelentő Ferenczi Gábor polgármestert nem zárja ki a
polgármester 2019. évi szabadságának megállapításáról kapcsolatos döntésből.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

32/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület a személyi érintettségét bejelentő Ferenczi Gábor
polgármestert nem zárja ki a polgármester 2019. évi szabadságának
megállapításáról kapcsolatos döntésből.

Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót elnök úrnak.

Vörös    Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A bizottság tárgyalta  és
elfogadásra javasolta. A polgármester úr szabadságába nem szeretnénk beleszólni.

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  Ferenczi  Gábor  polgármester  2019.  évi  szabadságát  az  alábbiak
szerint állapítja meg:
alapszabadság: 25 munkanap
pótszabadság: 14 munkanap
2018. december 31. napjáig ki nem vett szabadság: 26 munkanap
2019. évre járó szabadság mértéke: 65 munkanap.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi szabadságának ütemezését
terjessze be a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.
Felelős: Bendes István jegyző
              Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2019. február 28.



A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

33/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  A  Képviselő-testület  Ferenczi  Gábor  polgármester  2019.  évi
szabadságát az alábbiak szerint állapítja meg:

alapszabadság: 25 munkanap
pótszabadság: 14 munkanap
2018.  december  31.  napjáig  ki  nem  vett  szabadság:  26
munkanap
2019. évre járó szabadság mértéke: 65 munkanap.

2./  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2019.  évi
szabadságának  ütemezését  terjessze  be  a  Képviselő-testület  elé
jóváhagyásra.

Felelős: Bendes István jegyző
              Ferenczi Gábor polgármester
              
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2019. február 28.

12./   Napirendi pont:

Tájékoztató az önkormányzati bizottság 2019. évi munkatervéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót elnök úrnak.

Vörös   Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Bizottság munkaterv szerint
két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől június 30-ig, illetve augusztus 1-jétől december
23-ig.  A Bizottság  elé  benyújtásra  kerülő  írásos  előterjesztéseket  legalább  a  bizottsági  ülés
időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania (kivéve a sürgősségi
indítvány). Az áprilisi munkatervet szeretném kiemelni ahol szerepel a beszámoló a Gazdasági és
Ügyrendi  Bizottság 2018. évi  tevékenységérő és a  éves ellenőrzési  jelentés,  éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés.

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban 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 a Képviselő-



testület  az önkormányzati  bizottság 2019. évi munkatervéről szóló tájékoztatót az alábbiak
szerint vegye tudomásul:
A Bizottság munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől június 30-
ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 
A  Bizottság  elé  benyújtásra  kerülő  írásos  előterjesztéseket  legalább  a  bizottsági  ülés
időpontját  megelőzően  6  nappal  korábban  kell  az  előterjesztőnek  benyújtania  (kivéve  a
sürgősségi indítvány). 
Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Gazdasági  és  Ügyrendi
Bizottsága 2019. évi munkaterve: 
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 Vincze Barbara Piroska
főszerkesztő

6) Tájékoztató a Devecser Város Audio-Video 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  Devecseri  Sportegyesület  2018.  évi

munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

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

34/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

A  Képviselő-testület  az  önkormányzati  bizottság  2019.  évi
munkatervéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint tudomásul veszi:

A Bizottság munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől június 30-
ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 

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

Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Gazdasági  és  Ügyrendi
Bizottsága 2019. évi munkaterve: 

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 Vincze Barbara Piroska
főszerkesztő

6) Tájékoztató a Devecser Város Audio-Video 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  Devecseri  Sportegyesület  2018.  évi

munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

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

13./   Napirendi pont:

Tájékoztató a szociális és kiegészítő tűzifáról és a rezsicsökkentés végrehajtásáról

Előadó: Vörös Tibor bizottsági elnök

Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót elnök úrnak.

Vörös   Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nagyon sok félreértés volt,
ezt szeretném tisztázni. Három részre lehet osztani. Először is 2016. évi törvény meghatározta, hogy
2017-ben 338 m3 tűzifát szétoszthat az Önkormányzat. 219 kérelmező részére ez a szétosztás
megtörtént. Ebben a ciklusban ismételt jelentkezők jöttek, utólagosan jöttek be kérelmek. Ezért
beadtunk egy kérelmet, hogy ha lehet akkor egy kiegészítőt tűzifát kapjunk és erre 2018. közepén
jött  meg a  válasz,  hogy kapunk 85 m3-t.  Mivel  közel  volt,  a  2018.  évi  tűzifával  együtt  lett
kiszállítva, hogy ne kelljen külön kétszer kiszállítani. A téli rezsicsökkentésest 2018. október 15-ig
kellett leadni. Ennek még nem történt meg az elbírálása. Sokan összetévesztették, hogy a kiegészítő
tűzifa juttatás a rezsicsökkentés, de nem az, annak még nem történt meg az elbírálása. 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

14./   Napirendi pont:

Folyamatban lévő peres ügyről, ügyekről tájékoztatás

Előadó: Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: Kértem alpolgármester  urat,  hogy tartson  tájékoztatást  a
folyamatban lévő peres ügyről.

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester: A  jogi  képviselt  annyiban  változott,  hogy
alpolgármesterként sok mindenbe már nem láthatok el képviseletet. A régieket viszem. Egy
büntetőeljárás van és elnök úr jár közben annak nyomozásában. A másik a bérleti szerződés
megszüntetése.  Tegnap úgy volt,  hogy ítélethirdetés,  felhívtam a jegyző urat  olyan fél  11
körül, hogy se kép, se hang. Elektronikusan meg fogom kapni az ítéletet, azt majd minden
képviselő  társamnak  elküldöm.  A perről  annyit,  hogy  mi  jogszerűen  vagy  jogszerűtlenül
mondtuk fel a laktanya szerződést. A felmondás rendesen vagy nem rendesen lett közölve.
Megígértük polgármester úrral, hogy azt a területet a kezelőnek el kell hagyni, úgyhogy ez
egy kényszer per volt. A perben mindenkit meghallgattak. Tétje nincs, mert felmondtuk és



nagyjából ráutaló magatartással a bérlő elhagyta az ingatlant. A probléma az, hogy a kezelői
szerződés  az előző testületnél  köttetett  és  mi nyilvánvalóan nem tudtuk,  hogy akkor az a
vörösiszap után milyen szándékkal köttetett. Egy szerződésnél azért az mindig értékelni kell,
hogy mi volt az a helyzet, ami valakit egy szerződéskötésre indukált. Itt volt a vörösiszap és
hogy azzal a területtel  foglalkozzon valaki,  ezért  lényegében megkötötték ezzel a Tűzoltó
egyesülettel a szerződést, hogy kezelik a területet.  Az megint más, hogy nem úgy kezelte,
ahogy kellett  volna.  Több perünk egyébként  nincs.  A másik,  hogy voltak  különböző jogi
problémák.  Volt  egy  szorgalmi  jog  bejegyzésünk,  a  tétje  az  volt,  hogy  tudjuk-e  a
Meggyeserdei területet fejleszteni vagy nem. Amivel adósok vagyunk még, az a szemét ügy.
Két  szemét  ügyről  beszélgetünk,  az  egyik a  piacos  szemét,  a  másik pedig  a  Somogyi  B.
utcában  és  más  utcákban  hasonlóan  megforduló  szemét.  Próbáltunk  valamiféle  adónemet
vagy bírságot kiszabni. A Somogyi Béla utcában kb. annyi történt, hogy 5 méterrel hátrébb
került az udvarba a szemét. Szeretném ha összedugná a fejét a testület, mert megkaptam, hogy
nagyon sokat beszélünk róla, de nagy vonalaiba a semmivel egyenlő, ami történt. Szintén ügy
volt a notebook, amire én többször felhívtam a figyelmet, hogy egyik képviselő társunknál
maradt. Nem is a notebook értéke volt itt  a lényeg, hanem a fegyelemnek a betartása,  ha
mondhatom  így.  A laptop  értéke  kb.  20.000,-Ft  lehet.  Volt  egy  olyan  elképzelés,  ha  ez
visszakerült volna, akkor az egyik nyugdíjas klub megkapta volna. Az úriember bejött, letett
80.000,-Ft  kauciót,  hogy  ha  egy  éven  belül  nem  hozza  vissza  a  gépet,  akkor  az
Önkormányzaté marad a pénz. Aztán volt a könyvtárbeázási ügy, amiben mindenki próbált
intézkedni, az Önkormányzat ezt is sikeresen elhárította. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: A laktanya  kezelési  szerződéssel  kapcsolatos  eljárásban
megköszönöm alpolgármester  úr  részvételét.  Ha jól  értelmeztem,  ezzel  az  ítélettel  pontot
tehetünk az ügy végére. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Itt olyan nem merült fel, hogy a volt bérlő visszajön.
Azért nem akarok jobban belemenni, mert ennek az ügynek annyi személyes szála van, nem
akarok itt semmiféle ellentétet.

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Összegzésként  tudjuk  mondani,  hogy  lezárult  az  ügy,  a
lényeg, hogy az Önkormányzat már fejleszt azon a területen. A szorgalmi joggal kapcsolatban
meg kell jegyeznem, hogy az érintett egy jogos sérelem miatt nem akarta megadni a szorgalmi
jogot az Önkormányzatnak. Ennek az az oka, hogy egész idáig az Önkormányzat hatáskörébe
volt  helyezve  az  a  döntési  jogkör,  amivel  különböző  földtulajdonoknál  az  Önkormányzat
dönthetett,  hogy  ki  javára  ítél.  Nyilván,  aki  nem  kedvezményezetti  szerepbe  került,  az
sérelmezhette,  hogy  az  Önkormányzat  miért  nem  mellette  foglalt  állást.  Hála  Istennek
változott a törvény.

Bendes  István  jegyző:  Annyiban  változott,  hogy  csak  egyszer  kerül  egy  ilyen  ügy  az
Önkormányzat elé. A bíróság elé kerül és ő dönt, hogy helyben hagyja vagy nem. 

Ferenczi Gábor polgármester: Igen, az volt a kellemetlen, hogy amikor bíróságra került az
ügy, ismét az Önkormányzatnak kellett állást foglalnia és ebből volt esetleg a harag. Innen is
köszönjük  Kises  Jánosnak,  hogy  meg  tudtuk  oldani  ezt  az  ügyet.  A kultúrház  beázási
megoldásának  én  is  örülök.  A notebook  ügynek  nem  tudok  örülni.  Sérelmezem,  hogy
polgármesterként utólag értesültem arról, hogy a kettővel korábbi érintett alpolgármester nem
hozta vissza az önkormányzati laptopot, ami az én álláspontom szerint jogtalanul van nála. Én
erről utólag értesültem, szeretném ha maradnánk azon megoldás mellett, hogy hozza vissza.
Kérném, hogy hozzunk egy határozatot, hogy ezt a letétbe tett összeget adjuk vissza és hozza



vissza  a  laptopot.  Mi  erről  nem mondhatunk  le,  legyünk  következetesek.  A másik,  hogy
magam is támogattam a Makovecz Klub laptop vásárlását, még hiányzik valamennyi összeg.
Ami  letétbe  került  80.000,-Ft,  azt  az  Önkormányzat  nem használhatja  fel.  Az  nem a  mi
pénzünk. Nem tudom támogatni, hogy nála maradjon, milyen indokkal maradna ott?

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Nem akartam ennyire belemenni, de polgármester úr
azt mondja semmiről nem tudott. Polgármester úr azt mondta, hogy a gépen olyan dolgok
vannak,  amik az elvivővel  kapcsolatosak.  Az elvivő  meg azt  mondta,  hogy olyan dolgok
vannak,  ami  polgármester  úrral  kapcsolatos.  Javaslatom,  hogy  hívjuk  be  az  érintettet
notebookal  együtt  a  következő ülésre,  mondjuk el  neki  mit  szeretnénk.  És  ha nem hozza
vissza, de letette a pénzt, akkor mit csinálunk, bepereljük? Tart 2 évig a per?

Ferenczi Gábor polgármester: Szerintem ezt ezen az ülésen is le tudjuk rendezni. Jegyző úr
is megerősített, hogy mi több felszólítást küldtünk ki. Teljesen felesleges hangulatkeltésnek
érezném, ha elhívnánk egy olyan személyt az ülésre, akivel közelmúltban zárult le egy peres
ügyem, amit egyébként megnyertem. Én ezzel a személlyel szemben pert nyertem. Furcsának
tartom, hogy velem szemben információja van. Amennyiben visszakapjuk az eszközt, abban
is  partner  vagyok,  hogy  abban  a  formában  egyből  vigyük  a  rendőrségre.  Ha  valamit
használatra  kapok,  de  lejár  a  használati  idő,  akkor  azt  visszaadom,  ami  nem az  enyém.
Hozunk egy határozatot és küldjünk ki felszólítást. 

Rosta Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet.

Bognár Ferencé  alpolgármester:  Alpolgármester  úrtól  kérdezném,  hogy a  szeméthez  az
előző bérlőnek nem is kell hozzányúlnia? 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester:  Az előző bérlőt közigazgatásilag felhívták. Büntető
ügyben, hogy szemetet szállítson el, nincsen. Ilyen végrehajtási cselekmény nincsen. 

Vörös   Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De van, a Kormányhivatal is
kiadott egy határozatot, a volt bérlőnek el kell szállítani a szemetet. Valamilyen megoldást kell
találni. 

Dr. Németh Ákos Pál  alpolgármester:  A büntető  eljárásban erre  nem kötelezhető,  hogy
elvigye. Maga a hatóság kötelezte, de ennek nem tett eleget. Szerintem, ha valaki egy hatósági
döntésre nem viszi el a szemetet, az Önkormányzat azt hiszem nincs olyan helyzetbe, hogy
polgári pert kezdeményezzen. 

Vörös   Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Itt folyamatos károkozás van,
ennek nem lesz vége?

Ferenczi Gábor polgármester:  Azt szeretném kérni, hogy ne párbeszédet folytassunk, hanem
kézfenntartással  jelezzék  a  felszólalási  igényt.  Jegyző  urat  kérem,  hogy  érdeklődjünk  a
Kormányhivatalnál, hogy mi a legfrissebb fejlemény. Ha friss információnk van, akkor aszerint
járjunk el. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Sokáig jártunk bíróságra a Timber-Metál ügyben, nem tudom
annak mi lett a vége, nem kaptunk értesítést.



Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester:  A Timber-Metál üggyel az a bajom, mint a notebook
üggyel,  hogy  vannak  benne  nevek  említve.  Kérdezem  alpolgármester  asszony,  hogy  Ön  a
helyemben belenyúlna egy ilyen ügybe, ahol akár a polgármester javára vagy ellene. Ha belenyúlok
akkor nincs helyem ennél az asztalnál. Ha valaki kíváncsi az ügyre, én a jegyző úr rendelkezésére
bocsátom, tanulságos. 

Ferenczi Gábor polgármester: Az ügy azzal zárult le, amit már említettem, hogy egy polgárjogi
per zárult le köztem és egy másik oldalon álló szereplővel. A bíróság a javamra ítélt. Ez az illető úgy
írt alá szerződést, hogy ehhez felhatalmazása nem volt. Azt állította, hogy nem ő írta alá és ő indított
pert, hogy valótlant állítok. A bíróság kimondta, hogy ő írta alá a szerződést. Továbbra is az az
álláspont, hogy teljesen jogos volt ennek a személynek a visszahívása. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Tanúként részt vettünk benne. Ez egy büntető eljárás volt,
nem polgári. Ha jól tudom ez arról szólt, hogy az a magatartás, amit Ön megvalósított az rágalmazó
jellegű-e. A Timber-Metál ügyben nem dönthetett, mert nem erről volt szó. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ha végigolvassa az anyagokat, azt kifogásolta a másik fél, hogy a
képviselő-testületi üléseken én azt állítottam, hogy ezt a szerződést ő írta alá. Itt ez az ügy most
leállt, meg lehetne próbálni újraindítani. Kérdés, hogy van-e értelme egy olyan céggel pereskedni,
amit időközben felszámoltak. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester:  Lehet,  hogy akkor virágnyelven beszéltem, de akkor
nálunk is sepregetni kellene. 

Rosta  Zoltán  képviselő  visszaérkezett  az  ülésteremebe.  Nyárs  Hajnalka  képviselő  elhagyta  az
üléstermet.

Ferenczi Gábor polgármester: Azt is fontos leszögezni, hogy az Önkormányzatot anyagi kár nem
érte. 

Vörös    Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Azt, hogy anyagi kár nem
érte, azt egyértelműen nem mondanám ki. A csarnokok teljesen szabálytalanul vannak felállítva,
azok nem lettek felületkezelve, ez nekünk mind kárt okozott. 

Bognár Ferencné alpolgármester elhagyta az üléstermet.

Ferenczi Gábor polgármester: A cég engedély nélkül elvitte a tartályokat, utána pedig nem fizette
ki. Mi pedig nem fizettük ki pont arra való hivatkozással a csarnokok munkálatait. Ezt a kettőt
állítom szembe. Azt gondolom teljesen körbejártuk a témát és tájékoztattuk a lakosságot. Nincs itt
két képviselő, addig nem hozunk határozatot, megvárjuk őket. Technikai szünetet rendelek el.

Szünet
Szünet után

Bognár Ferencné alpolgármester és Nyárs Hajnalka képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

Ferenczi Gábor polgármester:  A testület hozzon egy határozatot, hogy az illető ezt a laptopot
hozza vissza az Önkormányzatnak és amit letétbe helyezett 80.000,-Ft-ot visszaadjuk vagy vásárolja
meg 80.000,-Ft-ért és a nálunk letétbe helyezett kaució tulajdonképpen az adásvétel tárgyát képező
laptop ellenértékét tudná képezni. Van-e ezzel kapcsolatban 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 a Képviselő-
testület a volt alpolgármesteri laptop letétbe helyezett 80.000,-Ft-ját fogadja el vételárként,
amennyiben ezért  az összegért  a  laptopot  Kozma György volt  alpolgármester  megkívánja
vásárolni, vagy adja vissza részére ezt a letéti összeget a laptop visszaadásáért. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

35/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület  a  volt  alpolgármesteri  laptop  letétbe  helyezett
80.000,-Ft-ját elfogadja vételárként, amennyiben ezért az összegért a
laptopot  Kozma  György  volt  alpolgármester  megkívánja  vásárolni,
vagy visszaadja részére ezt a letéti összeget a laptop visszaadásáért. 

15./   Napirendi pont:

Tájékoztató az Önkormányzat SZMSZ-éről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Azért  vettem  napirendre,  mert  úgy  gondolom,  hogy  a
testületi üléseknek nem úgy kellene zajlania, mint ahogy zajlanak. 

Baráth Szilvia képviselő elhagyta az üléstermet.

Az SZMSZ nálunk is rögzíti, hogy miként kell az előterjesztéseket beadni, hogyan élhet egy
önálló  indítvánnyal  képviselő-testületi  tag,  hogyan jelezheti,  hogy ha  szót  kér.  Részemről
vannak olyan kísérletek, hogy ebbe az irányba tereljem az üléseket, de ebben nem mindenki
partner a testületben. Azt szeretném kérni, hogy az SZMSZ-t figyelembe véve folytassuk a
munkánkat.  Ha  egy  képviselőnek  javaslata  van,  azt  3  nappal  az  ülés  előtt  írásban  a
polgármester elé be kell terjeszteni. Egyetlen egy javaslat nem érkezett, ami az ülése előtt 3
nappal jött volna, úgyhogy itt utasítom vissza alpolgármester úr kijelentését, hogy lesöpröm a
javaslatokat, ami az előző ülésen hangzott el. Testületi ülésen lehet módosító javaslatot tenni. 
Mint ezen az ülésen, csak jeleztem, hogy célszerű előzetesen jelezni, mert egyes szereplőket
nem hozunk kellemetlen helyzetbe. A másik problémám, hogy ha van egy vita, az egy idő
után párbeszédbe megy át. Az előterjesztő elvileg 4 percbe mondja el és 1 percben lehet rá
reagálni. 

Baráth Szilvia képviselő visszaérkezett az ülésterembe.



Tényleg a napirendhez kapcsolódóan történjenek a felvetések, nem úgy, mint a múltkor is,
hogy  ha  nincsenek  vegyes  ügyek,  akkor  csak  úgy  a  napirendhez  bedobunk  valamit.  A
kérésem, hogy az SZMSZ-t mindannyian tartsuk szem előtt. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester:  Játszunk olyat, hogy demokrácia. Múltkor is kértem a
sorompóval  kapcsolatban  és  lesöpörték,  nem volt  semmilyen  javaslat.  A másik  a  lomis  piac
koncepció, ami az én nevem alatt került előterjesztésre és polgármester úr egészen mást mondott,
mint ami oda volt írva. Ez a cirkusz Önt az első három évben megmentette. A másik, hogy ha valaki
beszél Ön is beleszól, kezdtük Rosta képviselő úrral és folytatódott. Aki nem azt mondja, aki nem
úgy kérdez, az nem jó, aki úgy, az jó. Irányított demokráciát nem csinálhatunk, mert nekünk kell
megmutatni, hogy igenis tudunk működni. Ha elmondjuk az igazságot, én soha nem fogom kinyitni
a szám. 

Ferenczi  Gábor polgármester: A következő ülésre  kérem napirendre venni  a  pályázatainkat,
hogyan állnak. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

16./   Napirendi pont:

Településrendszeri eszközök felülvizsgálata

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Kértünk többször határidő módosítást, közben megérkezett
az  anyag,  már  minden  rendelkezésre  áll.  Fórumokat,  egyeztetéseket  hívtunk  össze  ezzel
kapcsolatban. 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  a  307/2018.  (XI.28.)  Kt.
határozatát vonja vissza.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a beérkezett
vélemények figyelembevételével a településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeként
a  2/2005.  (I.11.)  Korm.  rendelet  szerinti  környezeti  értékelést  az  érdekelt  államigazgatási
szervek  kifogás  nélküli  jóváhagyása  után  elfogadja,  és  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
szükséges  közzétételi  intézkedéseket  a  településrendezési  eszközök  jóváhagyott
munkarészével együtt tegye meg.
3./ A Képviselő-testület állapítsa meg, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel
kapcsolatban a Partnerektől nem érkezett észrevétel.
4./ A Képviselő-testület döntsön úgy, hogy az államigazgatási szervek észrevételeit az azokra
adott válaszokban foglaltaknak megfelelően és a 2019. január 24. napján megtartott egyeztető
tárgyalás emlékeztetőjében foglaltaknak megfelelően fogadja el, azt a tervanyagban vezesse
át, s a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát zárja le.
5./ A Képviselő-testület  kérje fel a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban



átdolgozott  településrendezési  eszközök tervezetét,  az  eljárás  során  beérkezett  valamennyi
vélemény  és  a  véleményezési  szakaszban  keletkezett  minden  egyéb  dokumentum  egy
példányát,  továbbá  azok  másolati  példányát  elektronikus  adathordozón  küldje  meg  végső
szakmai  véleményezésre  az  állami  főépítészi  hatáskörében  eljáró  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal részére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-5./ azonnal, folyamatos

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

36/2019. (I. 30.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
307/2018. (XI.28.) Kt. határozatát visszavonja.

2./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
megállapítja,  hogy  a  beérkezett  vélemények  figyelembevételével  a
településrendezési  eszközök  alátámasztó  munkarészeként  a  2/2005.
(I.11.)  Korm.  rendelet  szerinti  környezeti  értékelést  az  érdekelt
államigazgatási szervek kifogás nélküli jóváhagyása után elfogadja, és
felkéri a polgármestert, hogy a szükséges közzétételi intézkedéseket a
településrendezési eszközök jóváhagyott  munkarészével együtt tegye
meg.

3./ A Képviselő-testület megállapítja,  hogy  a  partnerségi
véleményezés  során  a  tervezettel  kapcsolatban  a  Partnerektől  nem
érkezett észrevétel.

       
4./ A Képviselő-testület úgy  dönt,  hogy  az  államigazgatási  szervek
észrevételeit az azokra adott válaszokban foglaltaknak megfelelően és
a  2019.  január  24.  napján  megtartott  egyeztető  tárgyalás
emlékeztetőjében  foglaltaknak  megfelelően  elfogadja,  azt  a
tervanyagban átvezeti, s a településrendezési eszközök módosításának
véleményezési szakaszát lezárja.

5./ A Képviselő-testület felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  jelen
döntéssel  összhangban  átdolgozott  településrendezési  eszközök
tervezetét,  az  eljárás  során  beérkezett  valamennyi  vélemény  és  a
véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum egy
példányát,  továbbá  azok  másolati  példányát  elektronikus
adathordozón  küldje  meg  végső szakmai  véleményezésre  az  állami
főépítészi  hatáskörében  eljáró  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
részére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-5./ azonnal, folyamatos
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