
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

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

Szám: 4003-6/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága 2019. május 28-án (kedden) 13:00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről. 

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

Jelen vannak: Nyárs Hajnalka
Rosta Zoltán
Bella József
Vági Zsolt
Zsigmond János bizottsági tagok

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Vörös Tibor bizottsági elnök és Baráth Szilvia bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Ferenczi Gábor polgármester
Bendes István jegyző
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Szentes Gáborné ügyintéző
Bognár Balázs ügyvezető igazgató
Vincze Barbara Devecseri Ujság főszerkesztő
Kovács Zsolt Devecser Városi Televízió

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Várbiróné Bencze Barbara jegyzőkönyvvezető

Nyárs  Hajnalka    Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság  tagja: A  Gazdasági  és  Ügyrendi
Bizottság elnöke, Vörös Tibor nincs jelen az ülésen, javasolom, hogy a levezető elnök Rosta
Zoltán  bizottsági  tag  legyen.  A jegyzőkönyv  hitelesítő  pedig  Bella  József  bizottsági  tag
legyen.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság jelenlévő 5 tagja – egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy
az ülés  levezető elnöke Rosta  Zoltán bizottsági  tag,  a  jegyzőkönyv hitelesítő  pedig  Bella
József bizottsági tag legyen.

Rosta Zoltán   Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság   tagja, levezető elnök: Köszöntöm az ülésen
megjelenteket. Megállapítom, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése



határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő bizottsági tagból 5  fő bizottsági tag jelen van. A
nyilvános ülést megnyitom. Az alpolgármester úr még küldött 12 napirendi pontot.

Bendes István jegyző: Beszéljük át őket és majd megmondjátok mit vigyünk be. 

Nyárs Hajnalka  Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mivel tájékoztatást kér, azt nem
lehetne, hogy megkapja írásban.

Rosta Zoltán Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Amikor odaérünk,
akkor  megbeszéljük.  A  Devecseri  Ujság  2018.  évi  tevékenységéről és  a Devecser  Város
Audio-Video  Televízió  2000  Kulturális  Egyesület  2018.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámolókat  vegyük  előre.  A  D-Medico  Kft.  pedig  jelezte,  hogy  az  ülésen  nem  tud
megjelenni.  Javaslom,  hogy  23./  napirendi  pontként  vegyük  fel  a  HAT-18-03
„HATÁRTALANUL! Program Kárpátaljai szolidaritási program” elnevezésű napirendet.

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

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

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

1. Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

2. Beszámoló Devecser Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

3. Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről Ferenczi Gábor
polgármester

4. Beszámoló a Devecseri Ujság 2018. évi tevékenységéről Ferenczi Gábor
polgármester

5. Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió  2000
Kulturális Egyesület 2018. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

6. A Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2018.  évi
egyszerűsített beszámolójának elfogadása 

Ferenczi Gábor
polgármester

7. Caterpillar 428D rakodógép javítása Ferenczi Gábor
polgármester

8. Devecser  víziközmű-vagyon  2019.  évben  kötelezően
elvégzendő vagyonértékelése

Ferenczi Gábor
polgármester

9. Téli rezsicsökkentés Ferenczi Gábor
polgármester



10. Devecser Településfejlesztési koncepció elfogadása Ferenczi Gábor
polgármester

11. Dürgő Péter ingatlan felújítási kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

12. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015  azonosítószámú
„Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat,
illetve  a  város  által  ellátott  szociális  étkeztetés
infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó
pótmunkák

Ferenczi Gábor
polgármester

13. Damjanich  u.  7.  szám  alatti  ingatlan  tetőszerkezetének
felújítása

Ferenczi Gábor
polgármester

14. Falugazdász iroda korszerűsítése Ferenczi Gábor
polgármester

15. Csoma Petra kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

16. Egyed Martin kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

17. Y12 Galambsport Egyesület helyiséghasználata Ferenczi Gábor
polgármester

18. Szemétszállítás  és  hulladékgazdálkodás  a  használtcikk
piacon

Ferenczi Gábor
polgármester

19. Rendszám nélküli járművek kezelése Ferenczi Gábor
polgármester

20. Tehetséges gyermekek elismerése Ferenczi Gábor
polgármester

21. Gyermekorvosi pályázat kiírása Ferenczi Gábor
polgármester

22. Beiskolázás támogatása Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:

Devecser  Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2018.(III.1.)
önkormányzati rendelet 2. módosítása



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
Bendes István jegyző: Ez a zárszámadáshoz igazított utolsó melléklet. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök  : Van-e  ezzel
kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök  :  Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek,  hogy  Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.
(III.1.) önkormányzati rendelet 2. módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

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

79/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018.(III.1.)  önkormányzati  rendelet  2.  módosításáról  szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

2./     Napirendi     pont:

Beszámoló Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Ez  egy  kicsit
kapcsolódik az elsőhöz. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek,  hogy  a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített éves
beszámolóját fogadja el.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal -egyhangúlag- a



következő határozatot hozta:

80/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített éves
beszámolóját fogadja el.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök  :  Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

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

81/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  az Önkormányzat  2018.  évi  költségvetési  rendeletének
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

4./     Napirendi     pont:

Beszámoló a Devecseri Ujság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: A beszámoló nagyon
részletes, van ezzel kapcsolatban valami kiegészítésetek?

Vincze Barbara   Devecseri Ujság főszerkesztő: Nincs.

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Szeretném
megköszönni  az újság szerkesztőinek,  tagjainak a  munkáját.  Elég színvonalas az újság és
naprakész.  Volt  egy személyi  változás,  részletesen le  van írva a bevételi,  kiadási  oldal.  A
bevételeket még lehetne növelni, hogy ha lehetne még reklámozó cégeket hozzávenni. 

Ferenczi Gábor polgármester:  Szeretném megköszönni az újság szerkesztőinek munkáját.
Olyan városi újságunk van, amit büszkén tudunk felmutatni. Színes, tartalmas, független havi



lapról van szó. Döntött a testület arról, hogy az idei évben is megjelentetünk egy térképet az
újságban. Főszerkesztő asszonnyal beszéltünk már róla,  hogy mikor kellene megjelentetni.
Amikor erre egyszer sor került, akkor év végén készítettünk egy naptárat, aminek a közepén
volt a térkép. Annak a szerzői jogát díjmentesen megkaptuk, cserébe azért, hogy hirdettük egy
nyomtatott térképen. Azt gondolom ez megint év végén lenne célszerű és akkor naptárként is
funkcionálna. 

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Szerintem a naptár
jobb év végén. Meg ugye írtátok, hogy kellene diktafon. 

Vincze Barbara    Devecseri Ujság főszerkesztő: A Művelődés Háztól kaptunk kölcsönbe, de
az egyik szerkesztőségi tagunknak lenne szüksége kazettásra. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 
1./  A Képviselő-testület  a  Devecseri  Ujság  2018.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolót
fogadja el és köszönje meg munkájukat. Továbbá támogassa, hogy az év végi lapszámban
jelenjen meg a térkép a kalendáriummal együtt.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Vincze Barbara
főszerkesztőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2019. június 15.

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

82/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Ujság 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolót fogadja el és köszönje meg munkájukat. Továbbá
támogassa,  hogy  az  év  végi  lapszámban  jelenjen  meg  a  térkép  a
kalendáriummal együtt.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről Vincze Barbara főszerkesztőt értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal



                                     2./ 2019. június 15.

5./     Napirendi     pont:

Beszámoló  a  Devecser  Város  Audio-Video  Televízió  2000  Kulturális  Egyesület
2018. évi tevékenységéről 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  A létszámhoz és a
technikai  feltételekhez  képest  maximálisan  kihozzátok  a  maximumot.  Benkő Istvánnak  is
köszönjük a munkáját. 

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretném én is megköszönni a Városi TV munkáját. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el és köszönje meg Kovács Zsolt, Benkő
István, valamint Vincze Barbara munkáját.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Benkő István
elnököt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2019. június 15.

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

83/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000
Kulturális  Egyesület  2018.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolót
fogadja  el  és  köszönje  meg  Kovács  Zsolt,  Benkő  István,  valamint
Vincze Barbara munkáját.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről Benkő István elnököt értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidő: 1./ azonnal
                                     2./ 2019. június 15.
Vincze  Barbara  a  Devecseri  Ujság  főszerkesztője  és  Kovács  Zsolt  a  Devecseri  Városi
Televízió munkatársa elhagyta az üléstermet. 
 
3./     Napirendi     pont:

Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Mindenféle
önkormányzati  támogatás  nélkül  tudnak  létezni,  apróbb  mértékű  technikai  dolgokat  is  be
tudnak  szerezni.  Mind  a  nyolc  rendelést  a  mai  napig  tudják  üzemeltetni.  Helyszínt
biztosítanak a tüdőszűrésnek. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 
1./  A Képviselő-testület  Devecser  város  járóbeteg  szakellátását  végző  D-MEDICO  Kft.
egészségügyi szakmai tájékoztatóját a 2018-as évről vegye tudomásul. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az ügyvezetőt
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2019. június 15.

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

84/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület Devecser város járóbeteg szakellátását végző
D-MEDICO Kft. egészségügyi szakmai tájékoztatóját a 2018-as évről
vegye tudomásul. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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



6./     Napirendi     pont:

A  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2018.  évi  egyszerűsített
beszámolójának elfogadása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Abból a pénzből,
amit  az Önkormányzattól  kaptatok,  meg amit  a  vállalkozásból  bevételként  tudtatok elírni,
abból szűkösen gazdálkodtatok. A létszám se éppen jó.

Bognár Balázs ügyvezető igazgató:  Annyi, hogy a piacon van egy tartós táppénzesünk és
kénytelenek  voltunk  plusz  egy  embert  felvenni.  Egyszerűen  annyit  dolgoztak,  hogy
szabadságot se tudtak kivenni és meghaladták volna a keretet túlórába. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített
éves beszámolóját, annak kiegészítő  mellékleteivel, valamint a független könyvvizsgálói
jelentés megállapításait fogadja el. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

85/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak kiegészítő
mellékleteivel, valamint a független könyvvizsgálói jelentés
megállapításait fogadja el. 

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a
döntésről írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidő: 1-2./ azonnal
Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi
közhasznúsági jelentését a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.)  Korm.  rendelet mellékletében
foglaltaknak megfelelő tartalommal fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

86/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2018. évi közhasznúsági jelentését a civil szervezetek gazdálkodása,
az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011.(XII.30.)  Korm.  rendelet mellékletében foglaltaknak
megfelelő tartalommal fogadja el.

2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a
döntésről írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Ferenczi Gábor polgármester: Annyit szeretnék kérni, hogy ami a Kft.-t illeti napirendeket,
vegyük ide. Itt lenne szükséges a 18-as és a 19-es napirendeket tárgyalni. 

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Ide vehetjük, csak
ehhez nem volt semmilyen anyag. 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy
a 7./ napirend után a 18-as és a 19-es napirendet tárgyalják.

7./     Napirendi     pont:

Caterpillar 428D rakodógép javítása



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Azt szeretném kérni, hogy támogassák a Caterpillar javítását.
Nem csak a műszakira lenne felkészítve,  de a kanalat  is meg kellene javítani,  mert abból
tudunk bérmunkát vállalni. Ha nem működik a markoló, akkor nekünk külsőst kell hívni, ami
többe kerül.  

Vági Zsolt   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mi baja van, az tudjuk?

Bognár Balázs ügyvezető igazgató:  Az első kanál annyira elkopott, eldeformálódott, hogy
komoly átalakítás szükséges. Lehet, érdemes lenne egy bontott, jó állapotú kanalat nézni, mert
ha jól emlékszem, a kanálra 1.200.000,-Ft-os ajánlatot kaptunk. Azt se tartom rossz ötletnek,
hogy felveszem a lakatos műhellyel a kapcsolatot, ami Meggyesen van, hogy ha esetleg baráti
áron meg tudnák csinálni. Aki az ajánlatot adta, szeptembernél előbb nem tudja megcsinálni.  

Vági Zsolt   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nézd meg Kaposváron a Ferro-Flexet.

Bendes István jegyző: Mekkora az az összeg Balázs, amit jóvá kell hagyni?

Nyárs Hajnalka   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Egyszer van 1.200.000,-Ft.

Bognár Balázs ügyvezető igazgató: 2.000.000,-Ft.

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Kérdeznék,  mert  ez  is  nagyon  fontos.  Voltunk  kint  a
Csokonai utcában és megnéztük a süllyedést. Ha megjavíttatjuk a markolót, azt a szakaszt fel
tudja tárni? 

Bognár Balázs ügyvezető igazgató: Persze.

Ferenczi Gábor polgármester: Ha a markolóval meg tudnánk csinálni, akkor már fogunk
azon,  hogy a  kanalat  is  rendbe  tesszük.  Fektettünk  már  a  piactéren  csatornát  és  teljesen
rendben  van.  A rákötésbe  kérek  segítséget  a  Bakonykarszttól,  de  szerintem meg  tudnánk
magunk oldani. 

Vági Zsolt    Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja:  2.000.000,-Ft a műszaki, meg a kanál
együtt?

Bendes István jegyző: A rendszám még pluszba van, az 500.000,-Ft?

Bognár  Balázs  ügyvezető  igazgató: Hát  körülbelül  és  ott  még  biztosítás  is  lesz.  Kb.
2.500.000,-Ft  összesen,  de  nem biztos,  hogy  lesz  ennyi,  megpróbálom a  legalacsonyabb
összeget, de ez a biztos eddig.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ha  lehet,  a  caterpillar  az  önkormányzati  feladatoknál
élvezzen elsőbbséget az Önkormányzat. Szeretném kérni, hogy ezt majd egyeztessük. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Van-e  ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?



Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a Képviselő-testület  járuljon hozzá,  hogy a Devecseri  Városüzemeltetési
Nonprofit  Kft.  a  Caterpillar  428  D  típusú  kotró-rakodógépet  megjavíttassa  és  közúti
forgalomba helyezze 2.500.000,-Ft összegben, amelynek fedezetéül a 2019. évi költségvetést
jelölje meg.  
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal, folyamatos

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

87/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Képviselő-testület  járuljon  hozzá,  hogy  a  Devecseri
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  a  Caterpillar  428 D típusú  kotró-
rakodógépet megjavíttassa és közúti forgalomba helyezze 2.500.000,-
Ft  összegben,  amelynek fedezetéül  a  2019. évi  költségvetést  jelölje
meg.  

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal, folyamatos

19./     Napirendi     pont:

Rendszám nélküli járművek kezelése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: A napirendi  pont  az azzal  kapcsolatos,  hogy a piacon 57
rendszám nélküli autó van. Ugye mi már vitettünk el járművet. Teljesen útban vannak és ha
elszállítjuk vasként kapunk érte.  Hogyan lehetne kezelni,  hogyan lehetne a tulajdonosokat
megtalálni?

Bendes István jegyző: Az alvázszám alapján a rendőrség be tudja azonosítani, ha nincs meg,
akkor nem. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ki tudja ezt leolvasni?

Bendes István jegyző: Felvesszük a rendőrséggel a kapcsolatot, hogy hogyan járhatunk el.

Ferenczi  Gábor polgármester: Rendben,  akkor  ezt  tegyük meg minél  hamarabb,  mert  a
beruházásnál is útban van. Ne is hozzanak be a piacra rendszám nélküli autókat, nem látom az



értelmét.

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Hozunk  egy
határozatot arról, hogy ne legyenek ott rendszám nélküli autók, hagyunk nekik 2 hét átfutási
időt, ha nem lesz tulajdonosa, akkor az önkormányzat elviteti. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ezt  elfogadom,  akkor  június  15-ig  kapjanak  írásos
tájékoztatást  a  bérlők,  meg egy kis szórólapon a napijegyeseket  is  lehetne tájékoztatni.  A
területre nem lehet behozni rendszám nélküli autókat, és el kell, hogy szállítsák az ott állókat
a tulajok. Amennyiben nem, akkor az Önkormányzat elszállíttatja. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Van-e  ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./  A Képviselő-testület  2019.  június  15-ig  adjon  határidőt  arra,  hogy a  Devecser  Város
Önkormányzata  tulajdonában lévő Meggyeserdei  területen  lévő rendszám nélküli  használt
autókat  a  tulajdonosok  elszállítsák  a  területről.  Amennyiben  nem  történik  meg  a  fenti
határidőig, az Önkormányzat elszállíttatja. 
2./  A Képviselő-testület  kérje fel  a Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető
igazgatóját, hogy ezzel kapcsolatosan tegyenek ki tájékoztatót. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal, folyamatos

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

88/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület 2019. június 15-ig adjon határidőt arra, hogy a
Devecser  Város  Önkormányzata  tulajdonában  lévő  Meggyeserdei
területen  lévő  rendszám  nélküli  használt  autókat  a  tulajdonosok
elszállítsák  a  területről.  Amennyiben  nem  történik  meg  a  fenti
határidőig, az Önkormányzat elszállíttatja. 

2./  A  Képviselő-testület  kérje  fel  a  Devecseri  Városüzemeltetési
Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  ezzel  kapcsolatosan
tegyenek ki tájékoztatót. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ azonnal, folyamatos



18./     Napirendi     pont:

Szemétszállítás és hulladékgazdálkodás a használtcikk piacon

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: A piacon még nem volt ilyen rend, mint ami most van. A
beruházás  miatt  nagy  erőkkel  elkezdtük  a  takarítást  és  lényegében  a  nyomvonalat
kitisztítottuk. Ez most a legfontosabb, hogy ez a beruházás el tudjon indulni, nem szúrhatjuk
el. Érezhetően nagyobb lett a rend. A bérlők jelezték, hogy hozzájárulnának a szemétszállítás
költségéhez, ez egyébként régen is így volt. A parkolóban van nagy mennyiségű szemét, de az
árusító tér rendben van. Soronként lenne egy konténer, és amikor ez megtelik, a költségeit
szétosztjuk  azon  bérlők  között.  Úgy  tudják  csökkenteni  a  költségeket,  hogy  amit  lehet
szelektíven gyűjtenének. Nekünk az az óriási költség, ha vegyesbe megy el a szemét. Van a
vevő parkolónak a végében a fedett épület, ami alkalmas lenne a hulladék szelektálására. Ezt
a  költséget  nem  lehet  egy  az  egyben  áttestálni  az  Önkormányzatra,  nem  korrekt.  Ha  a
villanyhálózat is megújul, az kell, hogy legyen a következő lépés, hogy minden bérlőnek saját
órája legyen és azt fizesse. Ez nekik is az érdekük. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Nekem  az  a
véleményem, hogy mivel a piacot a Kft. üzemelteti ez az ő feladatuk lesz, először a bérlőket
tájékoztatni kellene. Valószínű a bérleti szerződéseket is változtatni kellene. 

Ferenczi  Gábor polgármester:  Ez igaz,  de ha  mi  magunk sem támogatjuk,  addig  nincs
értelme miről beszélni. Ha ebben egyetértünk, akkor a következő körben én nagyon szívesen
leülök egyeztetni a bérlőkkel.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Nem kell egyeztetni,
ott  van  az  ügyvezető  igazgató,  ez  a  Balázs  feladata.  Ha  a  Balázs  segítséget  kér,  akkor
partnerek vagyunk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. 

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Nekem már az egy
fájó  pont,  hogy  a  polgármester  úrral  egyeztetnek,  egyeztessenek  az  üzemeltetővel.  Ha  a
polgármester urat megkeresnék, én egyből mondanám, hogy ez nem az én feladatom, keressék
meg a  Kft.  ügyvezetőjét.  Volt  egy meghatalmazás,  amit  polgármester  úr  adott,  ez  nekem
nagyon  sántít.  Törvénytelennek  tartom,  képviselő-testületi  felhatalmazás  nélkül  szerintem
nem szabad meghatalmazást  adni.  Egy mondatot  ragadnék  ki,  az  Önkormányzat  nevében
utasításokat ad és intézkedéseket hajt végre. Akkor a Tibor vállalja a felelősséget? Testület
megkerülése nélkül ilyet nem lehet csinálni, akkor mire van a Felügyelő Bizottság?

Ferenczi Gábor polgármester: Azért tartottam fontosnak, hogy legyen egy meghatalmazás,
mert  van  egy  pályázat,  amiről  már  beszéltünk.  Elég  nyögvenyelősen  indult  a  terület
kitakarítása,  nyilván tisztába vagyok vele,  hogy mennyi  erő áll  a Kft.  részére.  Múlt héten
mikor  kimentem a  területre,  nem láttam változást.  A kezünkbe  vettük  a  dolgot  Tiborral,
nyilván segítő szándékkal. 300.000.000,-Ft-os beruházásról van szó és ekkor döntöttem el,



hogy adok egy ilyen nyilatkozatot, mivel nem tudok minden percben ott lenni, vannak más
feladataim is.  A Kft.  mellé  álltunk és  meg is  lett  az  eredménye,  már  95%-os készültségi
fokban van. Nem tudom jegyző úr, ha alpolgármester úrnak adhattam, akkor Vörös Tibornak
is?

Bendes István jegyző: Igen, az utolsó mondattal vitatkoznék, kit utasítok, határeset. 

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Ha bármi van, akkor
ki vállalja a felelősséget.

Ferenczi Gábor polgármester: Mi baj lehet, ha valaki koordinálja az Önkormányzat részéről
ezeket  a  munkálatokat.  Nekem  is  van  naprakész  rálátásom  az  intézményre.  Nem
dimenzionálnám túl ezt a dolgot, már volt ilyen meghatalmazás is.

Bognár Balázs ügyvezető igazgató: Én ezt elviszem abba az irányba, hogy egyeztetek kint és
tájékoztatom a testületet. 

Ferenczi  Gábor polgármester:  Mivel  itt  nyilván  ez  költség  lesz,  borítékolom,  hogy azt
mondják majd, hogy nem hajlandóak. Az nem korrekt, hogy nem vesznek részt a költségekbe.
Brutális összegeket költöttünk szemétszállításra.

Bendes István jegyző: Mindenképpen a testületnek kellene megállapítani a díjat, viszont az
nem jó, hogy azt mondom, hogy kitesszük a sorra a konténert és elvitel esetén osztódik, mert
bizonytalan  és  nehezen  kiszámítható.  Tudni  kellene,  hogy hetente,  havonta  kell-e  üríteni.
Biztosnak kell lenni, hogy másik soron lévő nem dobja bele. Ha megállapít az Önkormányzat,
ez a bérleti díjon felül keletkező többlet díj. Akként lehet kezelni, ha kiszámolható, fix díj. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Azzal  egyetértetek,  hogy  a  bérlők  vegyenek  részt  a
szemétszállítás költségeibe?

Vági Szolt Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tag: Persze.

Zsigmond János Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tag: Igen.

Nyárs Hajnalka Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tag: Persze.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó, mert akkor most jön a következő, hogy Balázs el fogja
nekik mondani, hogy az Önkormányzat mindenképpen kiszab valamilyen díjat és akkor meg
lehet velük vitatni, hogy milyen módon. 

Vági Zsolt Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tag: A hangárbérlőkkel kötött szerzősben nincs
ilyen pont?

Szentes Gáborné ügyintéző: Régebben volt, de nem lett azóta sem módosítva. Köteles az
Avar Kft.-vel szerződést kötni, de annak idején nem valósult meg. 

Vági  Zsolt  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tag: Tehát  lehet  hivatkozni,  hogy  a
szerződésben van hulladékgazdálkodással kapcsolatos dolog.

Bognár Balázs ügyvezető igazgató: Megnézzük mennyi szemetet szállítunk el, megvannak a



bérlők,  elosztjuk  és  megvannak  a  számok.  Vannak  napijegyesek,  akik  valamikor  10-en,
valamikor meg 70-en vannak. Őket ebbe belevonjuk vagy ne? 

Bendes István jegyző: Balázsnak ki kell  számolnia,  hogy kb. mire jönne ki 1 főre. Vagy
külön állapítom meg, vagy megemelem a bérleti díjat és abba építem be. A probléma nagy,
minél előbb vissza kell hozni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Valamilyen módon érdekeltté kell tenni őket, hogy kevesebb
legyen a szemét mennyisége. Még az is megoldás, hogy ha látjuk, hogy mennyit költünk 1
hónapban és azt osztjuk el. Mi lenne, ha erre június 19-én visszatérnénk. 

Bognár Balázs ügyvezető igazgató: Én még ebben ma próbálok segíteni, kiszámolom. 

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Vigyük úgy a testület
elé, hogy megkérjük a Balázst, hogy két héten belül a hulladékgazdálkodással kapcsolatban
egy konkrét javaslatot tegyen a testület elé. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bognár Balázs ügyvezető igazgató elhagyta az üléstermet. 

8./     Napirendi     pont:

Devecser víziközmű-vagyon 2019. évben kötelezően elvégzendő vagyonértékelése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes  István  jegyző:  A  Bakonykarsztnak  kötelezően  el  kell  készítenie  a  víziközmű
értékelését.  Most zajlik Devecserben a  szennyvíztisztító telep felújítása és ezért  azt  kéri  a
Bakonykarszt, hogy ne most végezzék el az értékelést, mivel a pályázatban benne van, hogy
elvégzik. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület  Devecser  víziközmű-vagyonértékelésének  elvégzését  ne  kérje  a
Bakonykarszt Zrt-től 2019. december 31-ig.
Ennek  oka,  hogy  a  jelenleg KEHOP-2.4.0-17.2017.00002  azonosító  számú  projekt
pályázatból  zajló  szennyvíztisztító  telep  felújítása  miatt  az  egységes  vagyonértékelést
pályázatból 2020. évben elvégzik. 
2./ Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésekről a Bakonykarszt
Zrt. vezérigazgatóját írásban értesítse.



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

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

89/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A  Képviselő-testület  Devecser  víziközmű-vagyonértékelésének
elvégzését ne kérje a Bakonykarszt Zrt-től 2019. december 31-ig.
Ennek oka,  hogy a jelenleg KEHOP-2.4.0-17.2017.00002 azonosító
számú projekt pályázatból zajló szennyvíztisztító telep felújítása miatt
az egységes vagyonértékelést pályázatból 2020. évben elvégzik. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal        

9.  /     Napirendi     pont:

Téli rezsicsökkentés

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes  István  jegyző:  Ezt  azért  hoztuk  be,  mert  mi  még  nem döntöttük  el,  hogy kitől
szerezzük be a dolgokat. Három céget találtunk, amelyik mindegyiket be tudja szerezni. 362
háztartás  részére  biztosítható  tüzelőanyag  támogatás.  Szenet  14  háztartás,  tűzifát  280
háztartás, propán-bután palackos gázt 60 háztartás és brikett/pelletet 8 háztartás kért. Ha még
ezen kívül van cég, akit javasolni tudtok, akkor tegyétek meg. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Van-e  ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület „Téli rezsicsökkentés” tárgyában beszerzési eljárást kíván lefolytatni
a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Beszerzési szabályzat alapján.
2./  A  Képviselő-testület  „Téli  rezsicsökkentés”  tárgyában  kiírandó  beszerzési  eljárás
lefolytatásához  szükséges  ajánlattételi  felhívást  az  előterjesztés  mellékletében  foglaltak
szerint hagyja jóvá.
3./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  „Téli  rezsicsökkentés”



tárgyában  kiírásra  kerülő  beszerzési  eljárással  kapcsolatos  ajánlattételi  felhívást  az  alábbi
ajánlattevők részére küldje meg:

 Metrical Kft. 8330 Sümeg, Somoskert u. 2/7.
 Greenfire Kft. 4150 Püspökladány, Táncsics u. 27.
 Green Kertész Kft. 3360 Heves, Csokonai Vitéz Mihály u. 26.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-3./ azonnal

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

90/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület „Téli rezsicsökkentés” tárgyában beszerzési
eljárást kíván lefolytatni a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal elfogadott
Beszerzési szabályzat alapján.

2./  A Képviselő-testület  „Téli  rezsicsökkentés”  tárgyában  kiírandó
beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges ajánlattételi felhívást az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a „Téli
rezsicsökkentés”  tárgyában  kiírásra  kerülő  beszerzési  eljárással
kapcsolatos  ajánlattételi  felhívást  az  alábbi  ajánlattevők  részére
küldje meg:

  Metrical Kft. 8330 Sümeg, Somoskert u. 2/7.
  Greenfire Kft. 4150 Püspökladány, Táncsics u. 27.
 Green Kertész Kft. 3360 Heves, Csokonai Vitéz Mihály u. 26.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1-3./ azonnal

10./     Napirendi     pont:

Devecser Településfejlesztési koncepció elfogadása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes István jegyző: Ahhoz, hogy teljes legyen a dolog, ennek is meg kell lennie, el kell
fogadnunk. Így kerek az egész történet.

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Van-e  ezzel



kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a partnerségi
véleményezés  során  a  tervezettel  kapcsolatban  a  Partnerektől  nem  érkezett  észrevétel  a
tervezettel kapcsolatban.
2./ A Képviselő-testület döntsön úgy, hogy az államigazgatási szervek észrevételeit az azokra
adott válaszokban foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3./ A Képviselő-testület  döntsön úgy, hogy a településfejlesztési  koncepcióról,  az integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet  30.§-
ban  foglaltaknak  megfelelően  fogadja  el  jelen  határozat  mellékletét  képező  Devecser
Településfejlesztési koncepciót.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal

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

91/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  állapítsa
meg, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban
a Partnerektől nem érkezett észrevétel a tervezettel kapcsolatban.

2./ A Képviselő-testület döntsön úgy, hogy az államigazgatási szervek
észrevételeit  az  azokra  adott  válaszokban  foglaltaknak  megfelelően
fogadja el.

3./  A  Képviselő-testület  döntsön  úgy,  hogy  a  településfejlesztési
koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési
sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendelet
30.§-ban  foglaltaknak  megfelelően  fogadja  el  jelen  határozat
mellékletét képező Devecser Településfejlesztési koncepciót.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal

11./     Napirendi     pont:



Dürgő Péter ingatlan felújítási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Dürgő  Péter  az
Arany J. u. 12. sz. alatti ingatlanhoz tartozó lépcsőt saját költségén szeretné felújítani. Nagyon
szépen köszönjük a segítségét. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá, hogy Dürgő Péter
(8460 Devecser, Rákóczi u. 26.) Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 296 hrsz.-
ú 8460 Devecser, Arany J. u. 12. sz. alatti 394 m2 térmértékű „műhely” megnevezésű – volt
kultúrház – ingatlanhoz tartozó lépcsőt saját költségén felújítsa, mely költség megtérítését a
bérleti  szerződés  megszűnését  követően nem követelheti  vissza.  A  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság köszönje meg Dürgő Péter felajánlását.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a határozatát Dürgő Péter (8460
Devecser, Rákóczi u. 26.) részére megküldje.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

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

92/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  járuljon
hozzá,  hogy  Dürgő Péter (8460 Devecser, Rákóczi u. 26.) Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező 296 hrsz.-ú 8460 Devecser,
Arany J. u. 12. sz. alatti 394 m2 térmértékű „műhely” megnevezésű –
volt kultúrház – ingatlanhoz tartozó lépcsőt saját költségén felújítsa,
mely költség megtérítését  a  bérleti  szerződés  megszűnését  követően
nem követelheti vissza. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság köszönje
meg Dürgő Péter felajánlását.

2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a
határozatát  Dürgő  Péter  (8460  Devecser,  Rákóczi  u.  26.)  részére
megküldje.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal

12./     Napirendi     pont:



TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó pótmunkák

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság tagja,  levezető  elnök:  Itt  egy utólagos
pótmunkát kell elvégezni.

Szentes  Gáborné  ügyintéző:  1  ajtót,  2  ablakot  és  a  homlokzatot  kellene  bepucolni,
leszínezni. Az épület hátoldalán lévő nyílászárót kellene bedeszkázni.

Zsigmond János   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ez nem volt benne az eredeti
projektbe?

Bendes  István  jegyző: Nem,  mert  úgy  gondoltuk,  hogy  megoldjuk  a  fél  épületet,  de
behatoltak oldalról  és felgyújtották az építkezés alatt.  Ott  van egy komoly épületblokk és
bárhonnan be lehet jönni, meg kellene védeni. Remélem még majd a kamera is megvédi, hogy
ne sérüljön. 

Szentes Gáborné ügyintéző:  A nyílászárót,  a bepucolást  a plusz járdaépítést  Vörös Tibor
elnök úr javasolta. 

Ferenczi Gábor polgármester: Mennyibe kerül csak az ablakcsere? Én ezt nagyon sokallom,
hogy 4.350.346,-Ft.  Azt  reálisnak  tartom,  hogy 1.006.132,-Ft-ért  terepet  rendez,  deszkáz,
kerítést épít és füvesít a Kft. 

Bendes  István jegyző: Maradjunk annyiba,  hogy a Kft.-t  támogatja  a  bizottság,  a  másik
feladatot meg egyenlőre napoljuk. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Van-e  ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 1295/2 hrsz.-ú „kivett orvosi rendelő” megnevezésű ingatlanán a
„Devecser  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat,  illetve  a  város  által  ellátott
szociális  étkeztetés  infrastrukturális  fejlesztése  a  TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015  projekt
keretében” című projekthez kapcsolódóan a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-től
(8460 Devecser,  Hunyadi  u.  21.)  bruttó  1.006.132,-  Ft  összegben rendelje  meg az  alábbi
munkák elvégzését:

 4.500 m2 nagyságú terület tereprendezése 
 4.500 m2 nagyságú terület füvesítése 
 90 m2 nagyságú nyílászáró deszkázása 



 50 m hosszban kerítés építése
2./   Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  1./  pont  szerinti  felújítási
munkák ellenértékének fedezetéül a 2019. évi költségvetés tartalék keretét jelölje meg.
3./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel  a polgármestert,
hogy a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.) részére a
megrendelőt küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-3./ 2019. május 31.

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

93/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Devecser
Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező  devecseri  1295/2  hrsz.-ú
„kivett orvosi rendelő” megnevezésű ingatlanán a  „Devecser Család-
és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat,  illetve  a  város  által  ellátott
szociális  étkeztetés infrastrukturális  fejlesztése a TOP-4.2.1-15-VE1-
2016-00015  projekt  keretében” című  projekthez  kapcsolódóan  a
Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit Kft.-től  (8460  Devecser,
Hunyadi u. 21.) bruttó 1.006.132,- Ft összegben rendelje meg az alábbi
munkák elvégzését:

 4.500 m2 nagyságú terület tereprendezése 
 4.500 m2 nagyságú terület füvesítése 
 90 m2 nagyságú nyílászáró deszkázása 
 50 m hosszban kerítés építése

2./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1./ pont
szerinti  felújítási  munkák  ellenértékének  fedezetéül  a  2019.  évi
költségvetés tartalék keretét jelölje meg.

3./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza
fel  a  polgármestert,  hogy  a  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit
Kft.  (8460 Devecser,  Hunyadi  u.  21.)  részére  a  megrendelőt  küldje
meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-3./ 2019. május 31.

Ferenczi  Gábor polgármester: Akkor  az  mehet,  hogy árajánlatokat  kérünk  külön  az  itt
felsorolt munkára, nyílászárókra?

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Azt nem lehetne,
hogy nem fér-e bele, ha már ott vannak.



Zsigmond János   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Kérdezzük meg először, aztán
meglátjuk.

Ferenczi Gábor polgármester: Ki kérdezze meg?

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Tibort kérjük meg. 

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor bízzuk meg Tibort, én is alkalmasnak tartom.

13./     Napirendi     pont:

Damjanich u. 7. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester:  Amit  ő beadott,  nem alkalmas,  hogy a testület  tárgyalja.
Felhívtam  azt  az  illetőt,  akitől  ők  árajánlatot  kértek  és  abban  maradtunk,  hogy  az
Önkormányzat  teljes  generálba  a  tetőre  kap  ajánlatot  és  nekünk  ebben  van  tulajdoni
hányadunk és úgy kellene hozzájárulni.  Megvárnám míg a vállalkozó küldi az árajánlatát,
addig nem tárgyalnám. 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag - levette ezt a napirendi
pontot. 

14./     Napirendi     pont:

Falugazdász iroda korszerűsítése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Mivel  az
Önkormányzat  tulajdona  az  épület,  tájékoztatnak,  hogy az  irodájuk  korszerűsítésre  kerül.
Nincs költségünk vele. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá, hogy a Devecser
Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező,  de  a  Veszprém Megyei  Kormányhivatal  javára
bejegyzett  ingyenes  használati  joggal  rendelkező  Devecseri  1  hrsz.-ú  „kivett  irodaház”
megnevezésű - Devecser, Petőfi tér 1. -  ingatlan falugazdász irodája korszerűsítésre kerüljön. 
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel  a polgármestert,
hogy a fenti döntéseiről az érintetteket értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos



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

94/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  járuljon
hozzá, hogy a Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező, de a
Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  javára  bejegyzett  ingyenes
használati  joggal  rendelkező  Devecseri  1  hrsz.-ú  „kivett  irodaház”
megnevezésű - Devecser, Petőfi tér 1. -  ingatlan falugazdász irodája
korszerűsítésre kerüljön. 

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza
fel a polgármestert, hogy a fenti döntéseiről az érintetteket értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

15./     Napirendi     pont:

Csoma Petra kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: A Devecser, Deák tér
2. szám alatti ingatlant szeretné bérbe venni, kőmegmunkálás tevékenységre. 

Bendes István jegyző: Én nem javasolnám. A Farnadiéknál is bérli az oldalsó helyiséget, de
tartozásuk van és nem hiszem, hogy a központba ilyen tevékenységre ki kellene adni. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Van-e  ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Ferenczi Gábor polgármester: Én ezt is levenném napirendről.

Szentes Gáborné ügyintéző: Akkor írok egy levelet, hogy nemleges a válasz.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag - levette ezt a napirendi
pontot. 

16./     Napirendi     pont:



Egyed Martin kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Az Eszterházy utcai
szolgálati lakásba szeretne beköltözni a barátnőjével, a volt védőnői lakásba. 

Ferenczi Gábor polgármester:  Én támogatnám, pont ma beszéltem a védőnői aspiránssal
Ráckevéről,  de  nem  jönnek  ide.  Indokolatlannak  tartom,  hogy  üresen  álljon.  1  hónapos
felmondási idővel, amennyiben védőnőt találunk. 

Bendes István jegyző: Egyedi árat szabhattok, mert nem része a rendeletünknek. 

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: A 40.000,- Ft/hó-t én
reálisnak tartom. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Bendes István jegyző: Elvileg június 1. napjától meg tudjuk oldani. 

Szentes Gáborné ügyintéző: Határozott vagy határozatlan ideig? Ha határozott idő, akkor
nem köthető ki az 1 hónapos felmondási idő. 

Bendes István jegyző: Határozatlan. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Egyed  Martin  8460  Devecser,
Csokonai u. 33. szám alatti lakos és társa részére 2019. június 1. napjától határozatlan időre 1
hónapos  felmondási  idővel  adja  bérbe  a  8460  Devecser,  Eszterházy  utca  1.  szám  alatti
lakóingatlant 40.000,-Ft/hó összegen.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

95/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Egyed
Martin  8460  Devecser,  Csokonai  u.  33.  szám alatti  lakos  és  társa
részére  2019.  június  1.  napjától  határozatlan  időre  1  hónapos
felmondási  idővel  adja  bérbe  a  8460 Devecser,  Eszterházy utca  1.
szám alatti lakóingatlant 40.000,-Ft/hó összegen.

2./  A Képviselő-testület  hatalmazza fel  a  polgármestert  a  szerződés



megkötésére. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

17./     Napirendi     pont:

Y12 Galambsport Egyesület helyiséghasználata

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Megmutattam a  malomépületnek  azt  a  szárnyát,  ami  az
iskola irányába van. Az Egyesület tagjaink tetszik, elfogadnák. Hosszabbítóval az áramot meg
tudnánk oldani, mert a szomszédban van áram. Ők csak a versenyek alkalmával tárolnák ott a
galambokat,  amúgy  mindenkinél  otthon  vannak  és  akkor  kellene  az  áramot  biztosítani.
Érdemes-e nekünk erre költséget fordítani, vagy megoldjuk a szomszédból hosszabbítóval?

Rosta Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság tagja,  levezető elnök:  Mik a feltételek
akkor pontosan?

Ferenczi  Gábor polgármester: Ingyenesen adjuk az  ingatlant  és  biztosítjuk az  áramot  a
szomszédos helyiségből hosszabbítóval. 

Szentes Gáborné ügyintéző: Akkor miért nem írjuk bele, hogy mondjuk évi 4-5 alkalommal,
amikor a röptetések vannak. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Van-e  ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  devecseri
Malomépület  Iskola  felőli  melléképületét  ingyenesen  biztosítsa  a  Galambász  versenyek
lebonyolítása céljára. A versenyek idejére az áramot az önkormányzat biztosítsa. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal, folyamatos

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

96/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
devecseri  Malomépület  Iskola  felőli  melléképületét  ingyenesen
biztosítsa a Galambász versenyek lebonyolítása céljára. A versenyek



idejére az áramot az önkormányzat biztosítsa. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal, folyamatos

20./     Napirendi     pont:

Tehetséges gyermekek elismerése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Tavaly  már  jeleztem,  hogy  szeretném,  ha  a  devecseri
gyermekek estében lenne lehetőség, hogy az Önkormányzat elismerné őket függetlenül attól,
hogy a devecseri iskolába járnak vagy nem. Arra gondoltam, hogy a városnapok alkalmával
három kategóriába: tanulmányi eredmény, sport eredmény, művészeti eredmény adnánk 1-1
gyermeknek.  Egyet  devecseri  lakosnak,  aki  devecseri  iskolába  jár  és  egyet  devecseri
lakosnak,  aki  nem  devecseri  iskolába  jár.  Hajnin  keresztül  megkérnénk  az  iskolát,  hogy
tegyenek  javaslatot.  3  gyermek  esetben  pedig  a  ti  segítségeteket  kérném,  hogy,  aki  nem
devecseri iskolába jár. 

Bendes István jegyző: Összegben?

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Meg kellene keresni
a vállalkozókat, hogy tudnák-e valamennyivel támogatni?

Bendes István jegyző: Pénzben vagy ajándékkönyvben gondolkodtok?

Ferenczi Gábor polgármester: Én mindenképpen pénzjutalomba gondolkodtam. A 20.000,-
Ft vállalható lenne?

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: És ez meddig lenne
egész általános iskolásokig, középiskola vagy egyetem?

Ferenczi Gábor polgármester: Mindenki, aki tanuló, lehet egyetemista is. 

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Jobban szeretem, ha
olyan dolgokat kapnak, ami Devecserhez köthető. 

Bendes István jegyző: Legyen akkor 20.000,-Ft?

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Szerintem sok.

Nyárs Hajnalka   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem sok, jó ez az összeg.

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Nem  sok  ez  az  összeg.  120.000,-Ft-ot  fogunk  adni,  de
megpróbáljuk a maradékot összeszedni. Ha több jön össze, akkor többet osztunk szét köztük. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Van-e  ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz,  hogy a 2019.  évi
Városnapok alkalmával  3  kategóriában (tanulmányi  eredmény,  sport  eredmény,  művészet)
jutalmazza azon tehetséges gyermekeket, akik devecseri állandó lakcímmel rendelkeznek és
devecseri iskolába járnak, valamint azokat akik devecseri állandó lakcímmel rendelkeznek, de
nem devecseri iskolába járnak. Mindhárom kategóriában 1-1 gyermeket jutalmaznának, akik
középiskolások is lehetnek. A gyermekek nevére vonatkozó javaslatokat a tanárok, tanítók,
képviselők tegyék meg. 
2./  Devecser Város Önkormányzata 120.000,-Ft összeget biztosít a 2019. évi költségvetés
terhére. 
3./  Az Önkormányzat  adományszámlájára  a  gyerekek jutalmazására  befizetett  összegek is
szétosztásra kerülnek.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

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

97/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy
határoz,  hogy  a  2019.  évi  Városnapok  alkalmával  3  kategóriában
(tanulmányi  eredmény,  sport  eredmény,  művészet)  jutalmazza  azon
tehetséges  gyermekeket,  akik  devecseri  állandó  lakcímmel
rendelkeznek  és  devecseri  iskolába  járnak,  valamint  azokat  akik
devecseri állandó lakcímmel rendelkeznek, de nem devecseri iskolába
járnak. Mindhárom kategóriában 1-1 gyermeket  jutalmaznának, akik
középiskolások  is  lehetnek.  A  gyermekek  nevére  vonatkozó
javaslatokat a tanárok, tanítók, képviselők tegyék meg. 

2./   Devecser  Város  Önkormányzata  120.000,-Ft  összeget  biztosít  a
2019. évi költségvetés terhére. 

3./  Az Önkormányzat  adományszámlájára a  gyerekek jutalmazására
befizetett összegek is szétosztásra kerülnek.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

Bendes  István  jegyző: Vegyük  előre  a  beiskolázási  támogatás  című  napirendet,  mert  a
Hajninak el kell mennie. 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy
a következő napirendként a Beiskolázási támogatást tárgyalják.

22./     Napirendi     pont:

Beiskolázás támogatása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Nyárs Hajnalka    Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja:  Lehetetlenség lenne több, mint
200 gyermek beiskolázását támogatni, de tavaly és tavaly előtt is adtunk ajándékot a bejövő
elsősöknek. Ez egy mini csomag volt, amiben faragó, ceruza volt. Olyan dolog volt, amit egy
elsős abszolút használni tud. 33 gyermek van és kb. 1.000,-Ft-os csomag lenne. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Van-e  ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy

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

98/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
devecseri  állandó  lakcímmel  rendelkező  Általános  Iskola  első
osztályába induló gyermekeket 1.000,-Ft értékű iskolaszer csomaggal
támogassa. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal, folyamatos

Nyárs Hajnalka bizottsági tag elhagyta az üléstermet.



21./     Napirendi     pont:

Gyermekorvosi pályázat kiírása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: A gyógyszertárban jártam és ott van egy rendelő. Partnerek
lennének  abban,  hogy  amennyiben  gyerekorvos  érkezne  Devecserbe,  akkor  ingyenesen
odaadnák a rendelőt. Van rá lehetőség, hogy mi meghirdetjük ezt a gyermekorvosi rendelő?

Bendes  István  jegyző: Hirdethetnénk,  hogy  aki  erre  használatra  adná  akkor  kössünk
szerződést, le kellene fixálni, de nem a miénk. 500.000, – 1.000.000,-Ft a költsége kb., akkor
is, ha heti 2 napot üzemel. Kell takarítani, akit megbízással foglalkoztatni kell. Nem tudom a
D-Medico-nál  milyen  gyerekgyógyászat  van,  mert  szerepel  a  listájukon.  Vannak  még
eszközök és más költségek is.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Igen, ha náluk van,
akkor nekünk felesleges.

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Mi  lenne,  ha  a  testület  felhatalmazna,  hogy  az
együttműködési megállapodást megkössem a gyógyszertárral, tárgyalnék velük. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Nekünk ebbe miért kell belefolyni? A reumatológussal
sem mi vagyunk szerződésbe. 

Bendes István jegyző: Azért a három háziorvosunkkal illene felvenni a kapcsolatot, hogy ők
mit szólnak hozzá. Jelen pillanatban náluk van leadva a gyerekrendelés, tehát elvesszük tőlük.

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Maradjunk  annyiban,  hogy  felveszem  a  kapcsolatot  a
házorvosokkal.

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Levesszük
napirendről, előbb egyeztetünk. 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag - levette ezt a napirendi
pontot. 

23./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes István jegyző: Kiderült, hogy mivel hangszereket és képeket is visznek kiállítani, de
ezt nem lehet csak úgy átvinni a határon. Vámengedély kell és közel 700.000,-Ft-os óvadékot



kell  fizetni,  amit  visszakapunk,  ha  visszahozzák  a  cuccokat.  Beszéltünk  a  vámosokkal,
gyorsan Baráth Szilvia felviszi a papírokat. 

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Van-e  ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök:  Megállapítom, hogy
a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HAT-18-03 Kárpátaljai szolidarítási
program  keretén  belül  a  HAT-18-03-0072  pályázati  azonosító  számon  beadott
„Testvértelepülési  kapcsolatok  erősítése  Devecser  és  Nagypalád-Fertősalmás  települések
között” című pályázat megvalósítása érdekében az ATA CARNET kiváltására 700.000,-Ft-os
keret összeget biztosítson az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséből. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
a dokumentumok aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal

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

99/2019. (V.28.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzata  Képviselő-testülete a HAT-18-03
Kárpátaljai  szolidarítási  program  keretén  belül  a  HAT-18-03-0072
pályázati  azonosító  számon  beadott  „Testvértelepülési  kapcsolatok
erősítése  Devecser  és  Nagypalád-Fertősalmás  települések  között”
című pályázat megvalósítása érdekében az ATA CARNET kiváltására
700.000,-Ft-os keret összeget biztosítson az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséből. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-2./ azonnal

Bendes István jegyző: Mindenki megkapta az Ákos e-mailjét. Nem biztos, hogy mindegyik
napirendi pont lesz, de beszéljünk róla.

Ferenczi Gábor polgármester: Most jelzem, hogy egyik napirendre vételét se támogatom. 



Nem mindegyik a kompetenciánk, van ami a Kft.-hez, van ami jegyző úrhoz tartozik. Nehogy
már egy alpolgármester utasítson egy fél hivatalt úgy, hogy az operatív feladatokban két ülés
között meg nem segít semmit. 

Ferenczi Gábor polgármester elhagyta az üléstermet.

Bendes István jegyző:  Az 1-es napirendi javaslata, a Devecseri Nonprofit Kft. székhelyén
található  kb.  30  köbméter  fáról  tájékoztatás  kérése,  amennyiben  az  szociális  jellegű
(rezsicsökkentéssel  érintett,  vagy  szociális  fa  gyanánt  juttatott)  fa,  akkor  annak  2019.
szeptember 15. napjáig történő kiadásáról rendelkezés. Ezt megbeszéltük, hogy erre a Balázs
tud választ adni. 
A 2-es pont, hogy a Devecser belterületi 296 hrsz.-ú, természetben a 8460 Devecser, Arany
János  utca  12.  szám  alatti  ingatlan  (ajándékozó  előzetes  szándékának  feltárását  és
vagyonértékelését  követő)  értékesítése  2019.  szeptember  15.  napjáig.  Partner  lenne,  hogy
eladjuk,  de  valamilyen  közösségi  funkció  maradjon  benne.  Ez  nem  olyan  egyszerű.  Ha
bevisszük se tudtok többet mondani. Nem tudunk semmit tenni, amíg az ajándékozóval nem
egyeztetünk. 

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Itt van egy határidő.
Ha az Önkormányzat találna egy potenciális vevőt, akkor ne zárkózzunk el, hogy megkezdjük
a tárgyalást. 

Bendes István jegyző: Felvesszük a kapcsolatot Tornai úrral ezzel kapcsolatban. 
A 3-as  pont  a  Devecser,  Csokonai  utcában lévő útszakadás  haladéktalan  javításáról  és  az
úthiba kijavításának felméréséről (összegszerűleg) szóló tájékoztatás, a beérkezett ajánlatok
alapján határozat meghozatala az útfelület javításáról azzal, hogy a reparáció határideje 2019.
július 15. nap. Itt lesz a héten egy bejárás, mert nem csak a Csokonai utcában van szakadás az
úton. Körbejárják a várost és összeírják, akkor tudunk idehozni kivitelezőt,  hogy ez mibe
kerülne. Van a költségvetésbe elkülönítve az útjavításra, de ha van olyan út, amire Balázs azt
mondja, hogy ők meg tudják, akkor rábízzuk. 
A 4-es pont az együttműködési megállapodás a Gárdonyi Géza Alapítvánnyal. Ők még nem
kerestek minket.

Rosta  Zoltán   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök:  Nekünk  nincs
együttműködési megállapodásunk ezzel az alapítvánnyal?

Bendes István jegyző: Szerintem nincsen.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Alkalmi volt. 

Bendes István jegyző: De ez így kevés, miről állapodjunk meg?
5-os pont a Devecser, Kossuth utca és Rózsa köz sarkán lévő gyalogosokra veszélyes ház
tulajdonosainak felszólítása az épület és környezetének biztonságossá tétele érdekében 2019.
május  20.  nap  határidőig,  ennek elmulasztása  esetén bontási  engedély megkérése.  Itt  már
ment ki felszólítás, most megy egy frissebb. A bontási engedély felejtős, nincs az olyan rossz
állapotban. 
A 6-os  a  Devecseri  Nonprofit  Kft.  székhelyén  lévő  vázszerkezet  tetőlemez  fedése  2019.
augusztus 30. napjáig, soron kívül árajánlat kérés, következő testületi ülésen (2019. június)
döntés. Ez a Timber-Metál által elkészített. Jelen pillanatban úgy áll, hogy elemeket kellene
erősíteni, utána lehetne mást. Ez kb. 3.000.000,-Ft. Ez most nem sürgős, ráér jövőre. 



A  7-es  a  testületi  ülések  kötelmi  kérelmeinek  előterjesztéséről  határozat,  miszerint  a
kérelmező kérelme alapján az előterjesztés (bérlet, adásvétel stb.) szerződés tervezetszerűen
legyen előkészítve oly módon, hogy a kérelmező által elfogadott szerződéstervezet legyen a
testületi ülés tárgya. Ebben igaza van, ha olyan van, elő tudjuk készíteni. Ez megoldható. 
8-as  pont  a  Devecser,  Vásárhelyi  utca  teherforgalom  csökkentésének  kidolgozása,  a
teherforgalmat generáló gazdasági társaságok bevonásával. Zsolti te ismered jobban, van-e
olyan amire rá lehet terhelni kamiont? A Hunyadi útra nem lehet ráterhelni, mert annak nem
olyan a szerkezete. Elkerülő út nem várható. Tornai Tamás azt mondta, hogy heti 70 kamion
megy hozzájuk.  

Vági Zsolt   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nézzétek meg mennyi traktor megy itt
végig. Azt kellene elérni a Leier-el és a Tornai céggel, hogy a Leier-hez ahogy bemegy az út,
ahogy a sümegi útról megyünk, az teljesen bemegy a TSZ majorhoz. Ha azt megnyitnák, ott
felére csökkenne a mezőgazdasági forgalom.

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, levezető elnök: Egyszerűbb lenne.  

Bella József   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Milyen ott hátul az a miskei út, ami
régen volt a TSZ út? Amit mondtál az nagyon jó és akkor tovább tud menni Miske felé nem
kell bejönnie. 

Vági Zsolt   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Addig nem rossz az út, amíg el nem
éred a szeméttelepi utat, utána van egy domboldal, ki van mosva.  

Bendes István jegyző: A következő a 9-es határozati javaslat a Devecser, Hársfa utcában lévő
járdafelújítás befejezéséről 2019. szeptember 30. napjáig. A Devecser, Hársfa utca belváros
felőli szakasza alatt található esővízcsatorna felmérése és karbantartása 2019. szeptember 30.
napjáig.  Ezt  követően  a  Hársfa  utcai  csapadékvíz-elvezetésről  zárt  fórum összehívása.  A
Hársfa utca bent van az idei felújításba?

Szentes Gáborné ügyintéző: Azt csinálják most. 

Bendes István jegyző: A terv márt elkészült, vízjogis?

Szentes Gáborné ügyintéző: Megvan, akkor kérjük a vízjogit, ha a testület azt mondja, hogy
50.000.000,-Ft-ból megcsinálja. 

Bendes István jegyző: Elkészítettük a tervet a Hársfa utca és a Nagy László utca csapadékvíz
elvezetésére, de a beárazása még nem történt meg. 
A 10-es pont a Devecseri Nonprofit Kft. telephelyén elhelyezett törmelék elszállítása 2019.
június 30. napjáig, beleértve a a főutak felújítása során odaszállíttatott macskakövet is. Ezen
körben  határozni  szükséges  a  területen  felhalmozódott  (reményeim  szerint  talán  nem
komposztálódott) faapríték száraz helyre történő elhelyezéséről. Nem tudom miről van szó, de
a Balázs dolga, hogy megoldja.  
11-es pont tájékoztatás kérése Polgármester Úrtól az önkormányzat és a polgármesteri hivatal
város  közigazgatási  területén  felmerült  postaköltségeiről  arra  való  tekintettel,  hogy magas
költség  esetén  rentábilis  lenne  egy  személy  rész,  vagy  teljes  munkaidős  foglalkoztatása.
Ennek  már  utána  jártunk,  évi  300.000,-Ft-ra  jött  ki,  azért  meg  nem  tudunk  embert
foglalkoztatni. A Kinga és a pénzügyes lányok ezt kigyűjtötték. 
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