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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 29-én (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 Gáborné ügyintéző
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Bognár Balázs ügyvezető igazgató
Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló
Kovács Zsolt DVTV
Scheily Józsefné

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.  Köszönöm  Rosta  Zoltán  képviselőnek,  hogy  a  tegnapi  ülést  levezette.  A
napirendi tervezet némiképp módosulna, mivel a 13-as Damjanich u. 7. szám alatti ingatlan
tetőszerkezetének  felújítása,  a  15-ös  Csoma  Petra  kérelme,  a  18-as  Szemétszállítás  és
hulladékgazdálkodás a használtcikk piacon, valamint a 21-es Gyermekorvosi pályázat kiírása
című  napirendek  lekerülnének  a  napirendről.  Felkerülne  viszont  a  HAT-18-03
„HATÁRTALANUL! Program Kárpátaljai szolidaritási program”, mivel a delegáció által vitt
hangszerek és festmények vonatkozásában kauciót kell elhelyeznünk. Alpolgármester úrnak
volt néhány kérdése, amire szeretnék napirend előtt reagálni. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Volt napirendi pont javaslat és tájékoztatás kérés is. 



Ferenczi Gábor polgármester: Ez alpolgármester úr 12 napirendi pontja: 
1. 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.  
2. 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.
3.  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.
4. Együttműködési megállapodás a Gárdonyi Géza Alapítvánnyal.
5.  A  Devecser,  Kossuth  utca  és  Rózsa  köz  sarkán  lévő  gyalogosokra  veszélyes  ház
tulajdonosainak felszólítása az épület és környezetének biztonságosság tétele érdekében 2019.
május  20.  nap  határidőig,  ennek  elmulasztása  esetén  bontási  engedély  megkérése.  
6. A Devecseri Nonprofit Kft. székhelyén lévő vázszerkezet tetőlemez fedése 2019. augusztus
30.  napjáig  soron  kívül  árajánlat  kérés,  következő  testületi  ülésen  (2019.  június)  döntés  
7. A testületi ülések kötelmi kérelmeinek előterjesztéséről határozat, miszerint a a kérelmező
kérelme  alapján  az  előterjesztés  (bérlet,  adásvétel  stb.)  szerződés  tervezet  szerűen  legyen
előkészítve oly módon, hogy a kérelmező által elfogadott szerződéstervezet legyen a testületi
ülés tárgya.
8. A Devecser, Vásárhelyi utca teherforgalom csökkentésének kidolgozása, a teherforgalmat
generáló gazdasági társaságok bevonásával.
9.  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.
10. 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.
11. 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.  
12.  Alapellátási  orvosi  ügyeletről  Polgármester  úrtól  tájékoztatás  kérése  a  jövőbeli
anomáliákra tekintettel.
Ahogy jeleztem minden pontra reagálni szerettem volna. Tekintettel arra, hogy folyamatban
lévő  ügyekről  van  szó,  másrészt  a  felmerült  pontok  jó  részében  nem  is  én  vagyok  a
kompetens.  Hiányos  információk  lehetnek  a  háttérben,  ezeket  szeretném  pótolni,  külön
napirendként nem tudom kezelni, indokolatlannak tartom, ezért nem támogatom, hogy külön
legyen felvéve. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Az indoka az ezeknek a napirendi pontoknak, hogy
eltűntek  a  vegyes  ügyek.  Van  ebben  olyan  napirend,  amiről  múltkor  beszélgettünk,  a
Csokonai utca, arról volt szó, hogy visszahozzuk. Az orvosi ügyelet kapcsán ha jól tudom a
noszlopi háziorvosi körzettel előbb-utóbb probléma lesz. Az az anomália merült fel, hogy a
háziorvosok lassan nem tudják ellátni az ügyeletet. Nekünk kellene cselekvési tervet keresni,
mert  még  járhatunk  úgy  is,  hogy  Ajkára  kell  átjárkálni,  ami  elég  veszélyes.  A
postaköltségekre  valóban kérdés  merült  fel,  hogy foglalkoztasson-e a  hivatal  embert  arra,



hogy  kivigye  a  leveleket  vagy  ne,  hogy  melyik  a  rentábilis.  Felmerült,  hogy  drágább  a
postaköltség,  mint  embert  foglalkoztatni.  Az  esővíz  csatornával  kapcsolatban  többen
megkerestek,  mert  nincs  befejezve  a  Hársfa  utca  térkövezése.  Az útfelület  esőelvezetésre
alkalmatlan. Ennek is pontot kellene tenni a végére. A Vásárhelyi utcában el kellene kezdeni a
tehermentesítést, zavaró a forgalom és gyenge az úttest. A testületi ülések kötelmi kérelmei
arról  szólnak,  hogy  mondjuk  vannak  kérelmek  és  szeretnék  egy  rendezvényt,  akkor  ne
előkészítetlenül jöjjenek. Próbáljuk meg úgy előkészíteni, hogy tudjunk érdemi döntést hozni,
ne itt lamentáljunk. A szerződés az ülés után kötődik, ezt ha lehet fordítsuk meg. A Devecseri
Nonprofit  Kft.  székhelyén  lévő  vázszerkezet,  a  Timber-Metalos  vázszerkezet.  Ott  áll  egy
rozsdás  szerkezet,  erre  tetőt  kellene  tenni,  mert  az ott  lévő nyesedék  ott  komposztálódik.
Ebben  is  kellene  cselekednünk.  Mivel  ez  rendkívüli  költség,  és  a  testületnek  kell
megszavazni,  ha  ezzel  kell  valamit  kezdeni.  A  Kossuth  utca  témában  visszavonták  a
meghatalmazásom,  és  nem  kaptam  meg  a  másikat,  szeretném  megkapni,  hogy  tudjak
cselekedni.  Egyetlen  egy használható alapítványunk van, ez a Gárdonyi  Géza Alapítvány.
Közhasznú társadalmi alapítvány vagy szervezet az lehet,  aki az Önkormányzattól átvállal
vagy Önkormányzattal együttműködésbe lévő feladatot lát el 2 évig. Az iskola alapítványa az
iszapkor rengeteget tudott segíteni, rajtuk keresztül sok minden eljutott a gyerekekhez, illetve
a  devecseriekhez.  Kellene  velük  egy  olyan  megállapodást  kötni,  hogy  ők  részben
önkormányzati feladatot valósítanának meg, így két év után közhasznú lenne és az adó 1%-át
is fel lehetne ajánlani. Az Arany János utcai épülettel van egy olyan elképzelésem, hogy ezt
az Önkormányzat értékesítené és ennek az árából pedig felújítanánk a Kultúrházunk termének
belsejét.  Aztán a  Kft.,  én  lementem a telephelyre  és  megkérdeztem,  hogy mi  az a  rakás.
Kiderült, hogy az szociális tűzifa. Ha az, akkor miért van ott és miért nem osztjuk szét. 

Ferenczi Gábor polgármester: Kinek van még kérdése a napirenddel kapcsolatban?

Bognár Ferencné alpolgármester: Amiket alpolgármester úr elmondott, azzal engem is napi
szinten  megkeresnek.  Két  dolog  kimaradt.  Sok  ember  aggodalma  a  gumifelhalmozódás
Meggyeserdőn. 

Ferenczi Gábor polgármester:  Elnézést, hogy félbe szakítom, a napirenddel kapcsolatban
van kérdése?

Bognár  Ferencné  alpolgármester:  Mivel  nincs  vegyes  ügy,  és  félnek  az  emberek  a
katasztrófától. 

Ferenczi Gábor polgármester:  Alpolgármester úr legalább annyit  megtett,  hogy vasárnap
este elküldte írásban a felvetéseit, kérném, hogy Ön is tegye meg előre, mert nem tudunk az
ülésen precíz választ adni.

Bognár Ferencné alpolgármester:  Ha ezzel katasztrófa történik,  mert most esős idő van,
később pedig bepárásodik és begyulladhat. Szeretném ha tájékoztatást kapnának az emberek a
csendháborításról.  A  múltkor  buli  volt  a  Homok  utcában,  16-szor  telefonáltunk  a
rendőrségnek és az a válasz jött, hogy a polgármester úr engedélyével tartotta ezt meg. 

Rosta Zoltán képviselő: Tegnap a bizottsági ülésen a 12 pontot úgy beszéltük meg, hogy
mivel  időben  beérkezett,  vegyes  ügyek  keretében  betehetjük.  A  Park  utca
sebességkorlátozását is jó lenne megbeszélni, ez is elhangzott. 



Dr. Németh Ákos Pál  alpolgármester:  Ha elküldöm előre  az se  jó,  mert  le  van húzva,
kérdés-felelek  lesz belőle.  De lehet  alpolgármester  asszony módszerét  fogom visszahozni,
hogy fogom, aztán elmondom. Azt elfogadjuk előterjesztésnek, amihez nincs anyag, azt meg
nem,  amihez  konkrét  javaslat  van.  Én nem Németh  Ákos nevében adom be,  hanem mint
képviselő. Ami polgármester úrnak nem tetszik, azt nem vesszük fel. Azt ne várja tőlem, hogy
októberig  hagyom elhallgatni,  ami  az embereket  érdekli.  Nem politikai  felvetések,  hanem
natúr felvetések.  

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Türelmesen  végighallgattam  alpolgármester  urat,
alpolgármester asszonyt és megkérdem, hogy szeretné-e valaki kifejteni az álláspontját?

Vörös Tibor képviselő:  Ha alpolgármester  úr megnézte volna a mai  előterjesztést,  akkor
nagyon  sok átfedés  van  a  napirendek  között.  A Kft.  telephelyén  30 m3 fa  tájékoztatása,
rezsicsökkentés, ez mind benne van. Ott fel lehetett volna tenni a kérdéseket. Ami ott van, az
a 16 m3 fa legálisan kerül oda, a beruházás nyomvonaláról került oda. 

Ferenczi Gábor polgármester:  Nekem az a problémám, hogy ezeket az előterjesztéseket,
javaslatokat, kérdéseket nem úgy kellett volna eljuttatni, hogy vasárnap e-mailben elküldöm,
hanem hatékonyabb lenne, ha legalább a bizottságin ott lennénk és átbeszélnénk a dolgokat. A
testületi ülés nem arra való, hogy ott próbáljunk meg értelmezni dolgokat és megoldásokat
találni  különböző problémákra.  Teljesen  félreértelmezi  a  testületi  ülések  célját,  nem arról
szólnak, hogy itt vitákat folytassunk, hanem, hogy döntsünk. Szeretném, ha ebbe az irányba
mennénk. Nem a felvetéssel van probléma, de hatékonyabb, ha ezt egy testületi ülésen kívüli
időpontban tennénk meg közösen. Menjünk akkor sorba, az 1-es napirendnél már elhangzott,
hogy  a  Meggyeserdőn  folyó  beruházás  nyomvonalán  kitermelt  famennyiség  került
beszállításra  a Kft.  telephelyére.  Illetve  a sportpálya  mellett  kivágott  fa  is  oda került.  Az
Arany János utca ingatlan hasznosításával kapcsolatban Tornai Tamással többször beszéltünk
és az ő eredeti  szándéka az volt,  hogy közösségi célra használjuk. Én magam az ingatlan
eladását  nem  támogatom.  A  Csokonai  utcában  lévő  útszakadást  Vörös  Tiborral
szemrevételeztük és abban állapodtunk meg a bizottsági ülésen, hogy a Kft. vállalja az érintett
szakasz  feltárását  és  megpróbáljuk  saját  eszközökkel  kivitelezni.  A  Gárdonyi  Géza
Alapítvánnyal  az együttműködési  megállapodást  akkor célszerű tárgyalni,  ha a testület  elé
kerül tervezet formájában. Mai hír, hogy a Kossuth utca, Rózsa köznél van egy rész, ahol
illegálisan  tartózkodott  az  elmúlt  években  egy  lakó,  és  az  ingatlan  tulajdonosa  kérte  a
közreműködésünket és azt javasoltuk, hogy forduljon bírósághoz. Ma jött meg a bírói papír,
hogy a lakó hagyja el az ingatlant, így a tulajdonos birtokon belül tud kerülni. A karbantartási
elvárásokat így az Önkormányzat jobban tudja érvényesíteni. Egyébként az ingatlan állapota
nem olyan jellegű, hogy az bontást igényelne. Olyan építési hatóságot alpolgármester úr nem
fog találni, aki ennek a bontási engedélyét kiadná. A vázszerkezettel kapcsolatban jelenleg
nem az a prioritás, ami a városközösség számára elsőrendű. Ha valaki elolvassa a korabeli
műszaki leírást, világosan szerepel benne, hogy a törvényi szabályozás miatt a szelemeneket
meg kellene erősíteni és a vállalkozó sem végezte el a korrózióvédelmet. A testületi ülések
kötelmi  kérelmeinek  előterjesztéséről  határozattal,  egyetértek.  A  Vásárhelyi  utca
tehercsökkentésénél  szeretném  jelezni,  hogy  az  érintett  tulajdonosokkal  több  alkalommal
tárgyaltunk.  Van  ott  egy  olyan  út,  ami  alkalmas  lehet  a  teherforgalom  egy  részének  a
levezetésére. Ez egy földút, kamionok nem tudnak rajta menni. Vannak tulajdonosok, akiknek
kell  a  hozzájárulása  és  előzetes  egyeztetést  igényel.  A  Hársfa  utca  járda  befejezése,  a
Startmunka programban beadott pályázatunk tartalmazza, melyek azok a beruházások, amiket
el kell végezni, nem is értem a felvetést. A Kft. telephelyén lévő törmelék elszállítása. Ezt
meg azért nem értem, mert kimentünk a beruházás helyszínére és a nyomvonalon a szemét



nem volt eltakarítva. Ha a pályázat nem tud időben elindulni, kötbért kell fizetnünk. Mivel én
magam  nem  tudok  mindig  ott  lenne,  úgy  hatalmaztam  meg  Vörös  Tibort,  hogy
akadályoztatásom  esetén.  Elnök  úr  rengeteget  segített,  hogy  a  munkaerőt,  eszközöket
összehangolja.  A postaköltségeket  januárban már  kiszámoltuk,  bennem is  felmerült,  hogy
esetleg valakit részben foglalkoztatni. 300.000,-Ft az éves postaköltség, tehát nem jön ki egy
embernek részmunkaidőben az éves  bére.  Aztán alapellátási  orvosi ügyeletről  tájékoztatás
kérése. Magam is tudok arról, hogy a Noszlopon szolgálatot telesítő orvos fontolgatja, hogy
befejezi a pályafutását. Majd a Kistérségi ülésen biztosan tárgyaljuk, hogy hogyan tudnánk
kiírni  pályázatot.  Szeretném tájékoztatni  Önöket,  hogy tekintettel  arra,  hogy nagy erőkkel
megkezdődött a piac kitakarítása és húzni kellene egy vonalat és a rendet meg lehetne tartani.
Nem lenne  igazságos,  hogy az  Önkormányzatot  terhelje  valamennyi  szemétszállítással  és
hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  költség.  Kértük  a  Kft.  vezetőjét,  hogy  végezzen  egy
kalkulációt  és  nyilvánvaló,  hogy a  területen  kereskedéssel  foglalkozó  partnereket  be  kell
vonni.  Ügyvezető  igazgató  elkészítette,  ez  most  kiosztásra  is  került.  A hulladékelhelyezés
költségei bruttó 548.640,-Ft/hó, a munkaerő költségei bruttó 162.560,-Ft/hó. Az egy hét alatt
termelődött hulladék elszállítása a piac területén 3 tonna/hét – 2 forduló – vagyis 12 tonna/hó,
illetve  8  forduló/hó  (tervezett).  A  munkálatokat  4  fő  végzi  2  órás  időtartamban/hét  (32
óra/hó). A megtett távolság 50 km/forduló, 8 forduló/hó – 400km/hó. Ezekből a számokból is
látszik, hogy nem lehet az Önkormányzattól elvárni, hogy a teljes költséget viselje. Akinek ott
szemete keletkezik, járuljon hozzá a költségek viseléséhez. Aztán sok megkeresést kaptam,
hogy Devecserben jó lenne egy gyermekorvost foglalkoztatni. A Kossuth utcai gyógyszertár
partner  lenne abban,  hogy a  saját  tulajdonát  képező rendelőt  ingyenesen  felajánlaná.  Egy
együttműködési  megállapodást  kötne  az  Önkormányzat  a  gyógyszertárral  arról,  hogy
ingyenesen  biztosítja  az  ellátáshoz  a  rendelőt,  viszont  abban  is  megállapodtunk,  hogy az
érintett  orvosokkal  előre  egyeztetnénk,  nem szeretnénk ha érdeksérelemmel  járna.  A Park
utcai sebességkorlátozásról már döntöttük nem?

Bendes  István  jegyző: Beszéltünk  róla,  ki  kellene  menni  megnézni,  hogy  hova  lehetne
fekvőrendőrt tenni.

Ferenczi Gábor polgármester: Mindig a testületnek kell dönteni a közlekedési táblákról, ki
kell dolgozni az előterjesztést és a soron kívüli ülésen dönthetünk róla. A csendháborítással
kapcsolatban hozzám kérelem nem érkezett, én ha engedélyt adok, azt is mindig csak írásban
tudom  megtenni.  Az  ilyen  kérelmek  amúgy  jegyző  úr  hatáskörébe  tartoznak  és  ő  ad  ki
engedélyt. 

Bendes István jegyző: Ha adunk ki engedélyt, akkor Devecserben egyetlen gyakorlat van,
hogy pénteken és szombaton éjfélig adunk engedélyt, hétköznap pedig este 10 óráig. Minden
kiadott engedélyt átküldünk a rendőrségnek is. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A napirendi pontokkal kapcsolatban, az köztudomású
tény, hogy szerdán van az ülés, és a napirendeket általában pénteken kapom meg és nagy
részének  nincs  tartalma.  Én  hétvégén  vagyok  rá  képes,  hogy  ezeket  előadjam.  Ami  itt
napirendként szerepel, azt nem terjesztem elő. Erről a fáról még konkrét választ nem kaptam.
Nem azt kérdeztem, hogy illegális, vagy nem, hanem ha szociális tűzifa, akkor osszuk ki. Az
Arany János utcai ingatlan össze fog dőlni, és ha összedől, akkor pályázni se tudunk. Addig
ne tékozoljuk el,  hogy nulla forintot érjen. Az útszakadás felmérésre került és a gazdasági
társaság azt mondták, hogy 2 m2 miatt nem fogunk kijönni és ha jól tudom, most folyamatban
van az összes utca felmérése. 



Ferenczi Gábor polgármester: Ez így van.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: De nem ez volt a válasz.

Ferenczi Gábor polgármester: Én a Csokonai utcára válaszoltam. 

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester: Nem támadó  jelleggel  teszem fel,  hanem,  hogy
tájékoztassuk a lakosságot. Ön tájékoztasson, mert Ön ennek az Önkormányzatnak a feje.

Ferenczi Gábor polgármester: Meg is tettem.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Nem ezt tette.

Ferenczi Gábor polgármester: A Csokonai utcára érkezett a kérdés, és azt tegnap konkrétan
megbeszéltük. Ha elkészül a rakodógép, akkor azzal fogjuk megtenni, és egyébként nem 2m2.

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester:  Össze  kell  gyűjteni  és  ha  nem  tudja  a  Kft.
megcsinálni, akkor vállalkozó bevonásával kell megcsinálni. Ez lett volna a válasz, elnézést. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ha arra vonatkozott volna a kérdés, hogy a települést érintő
ilyen problémák megoldására mit tudok, akkor elmondtam volna. 

Dr. Németh Ákos Pál  alpolgármester:  Igazából  nem az a  lényeg,  hogy annak nem kell
ingatlant adnunk, csak annak aki tulajdonos és bent lakik. Aki nem tulajdonos és bent lakik,
bérlő,  annak  nem  kell.  Azt,  hogy  kiürítek  egy  ingatlant  még  hullik  a  cserép.  Kérem  a
meghatalmazásom, hogy tudjak dolgozni. A szerződés tervezetben igaza van, így nem lehet
dönteni. Úgy volt, hogy hozunk egy határozatot, hogy a következőkben így fogunk tárgyalni.
Vegye  fel  a  polgármester  úr  velük  a  kapcsolatot,  hogy  milyen  síkok  mentén  lehetne
együttműködni. Hársfa utcába meg valamit tényleg döntsünk, mert a Startmunka azért nem
tudja befejezni, mert az iskolaudvart is csinálják, meg ezt, meg azt, akkor, hogy csinálják meg
a Hársfa utcát. 

Ferenczi Gábor polgármester: Nekem is lenne egy javaslatom. Mi lenne ha rátérnénk arra,
hogy kapok egy telefonhívást, hogy az lenne a kérésem, hogy hívd már fel az iskolaigazgatót,
hogy beszéljétek meg az együttműködési  megállapodást.  Ezt  meg lehetne  tenni  az összes
felvetéssel  kapcsolatban  és  időt  spóroltunk  volna.  Lezárnám a  napirendi  vitát.  Szeretném
megköszönni  Baráth  Szilvia  képviselőnek,  hogy  ezt  a  rengeteg  adminisztratív  munkát
elvégezte  a  Határtalanul  pályázattal  kapcsolatban.  Nyárs  Hajnalka  képviselőnek,  hogy
képviselte  az  Önkormányzatot  a  Hősök  Napi  megemlékezésen.  Vörös  Tibornak,  hogy az
operatív  munka  érdekében  segíti  a  Kft.  működését.  Van-e  ezzel  kapcsolatban  kérdés,
hozzászólás?

Bendes István jegyző:  Hadd hívjam fel a képviselők figyelmét, hogy néha olvassák el az
SZMSZ-t,  nem azért  gyártottuk,  hogy legyen, hanem hogy olvassák el.  Úgy szól,  hogy a
Képviselő-testület  elé  csak az  írásos  előterjesztést  lehet  benyújtani,  ami  a  polgármesterrel
egyeztetésre került. Tisztázzuk a dolgokat, itt egyik se került egyeztetésre. Az előterjesztések
határozati javaslatait a jegyzőnek csak törvényességi szempontból kell ellenőrizni. Magyarul
ez arról szól, hogy a 12 pontnak úgy kellett volna érkeznie, hogy van egy felvetés és van
hozzá egy határozati javaslat. Érkezett vasárnap este egy 12 pontos elképzelés, mindenféle
elképzelés nélkül. Vagy elképzelés van mögötte, de konkrétum nincs. 



Ferenczi Gábor polgármester: Már megszoktuk, ezen már nem problémázok.

Bendes István jegyző:  Így nem illik  testület  elé  hozni  semmit.  Ha nem tudom, be lehet
hozzánk jönni, és egyeztetni kell polgármesterrel, leülünk és elkészítjük az előterjesztést. A
vegyes  ügyekkel  egyetértek,  vetődjenek fel  olyan gondolatok,  szülessen  róla  olyan szintű
döntések, igen ezt jövő ülésre készítsük elé. Itt 12 gondolat felvetődött, de nem jutottunk el
odáig,  hogy ezekből  melyek  legyenek  előkészítve.  Az  lenne  a  jó,  ha  ott  tartanánk,  ha  a
javaslathoz  készítsünk  határozati  javaslatot.  Itt  így  elmegy  az  idő,  hogy  nem  sikerül
határozatot hozni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Mindketten tudjuk, hogy ez nem új keletű, ennek más a célja.
Ezt már ne ragozzuk.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: De ragozzuk.

Ferenczi Gábor polgármester: Tavaly március óta ez a rendszer van.  

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Én elküldöm az anyagot még a Szentes Gábornénak
is,  ha  jegyző  úr  azt  mondja,  hogy kérek  határozati  javaslatot,  benne  van,  de  nem az  én
dolgom, hogy kidolgozzam. Polgármester úr csinálja meg a határozati javaslatokat?

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Azt  hiszem  jegyző  úr  világosan  elmondta,  hogy  kell
működnie.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: De akkor nem tudunk semmit sem javasolni. 

Nyárs Hajnalka képviselő: De tudsz.

Ferenczi Gábor polgármester: Ezért lenne jó a telefon, mert az adott felvetést meg tudnánk
beszélni.

Nyárs Hajnalka képviselő: Már nekem is sokadik alkalommal volt  kérésem, hogy ne itt
boncolgassunk olyan témát, amihez nincs előterjesztés. Nekem tegnap az volt a javaslatom,
hogy kapja meg a tájékoztatást írásban. Valóban van a napirendek között olyan, amihez nincs
semmi, de a bizottságin ezt kiveséztük. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Nem vagyunk tagok, nincs szavazatunk.

Ferenczi Gábor polgármester: Én sem vagyok tag, mégis ott tudok lenni. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Fel is tetszett állni, amikor a pontokat befogadták. 

Ferenczi Gábor polgármester: Na itt álljunk meg. Én azért álltam fel ezen az ülésen, aztán
be lehet fejezni a személyeskedést, mert az OTP-be be kellett mennem a hivatal utalásai miatt.

Vörös Tibor képviselő: Én is ugyanakkor kapom meg az előterjesztést, mint Önök és még
annyi időm sincs, mert a bizottsági előbb van. Azokat ahol nincsenek előterjesztések én le
szoktam vetetni és nem kerül napirendre. Az, hogy nincs szavazati joguk, az nem jelenti azt,
hogy nem lehetnek ott. A javaslataikat elmondhatnánk és átbeszélhetnénk. 



Bognár Ferencné alpolgármester: Az elmúlt ülésen a jegyző úr azt mondta, hogy a kérelem
is előterjesztés. Itt olvastam fel az SZMSZ-t. Mi a teendő, ha valamit szeretnénk tenni? Leírta
alpolgármester  úr,  hogy mivel  a  vegyes  ügyek napirend Devecserben nem létezik,  kéri  a
képviselő társakat is, hogy az alábbi pontokban tájékozódjanak, hogy minél felkészültebben
és  hatékonyabban  tudjuk  megkeresni  közösen  a  megoldást  és  megoldani  a  lakosság
problémáját, vagy legalább a probléma megoldását megkezdeni. Nem tudom, hogy ebben mi
rosszat akart alpolgármester úr? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal a napirendeket az alábbi módosítással 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 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. Falugazdász iroda korszerűsítése Ferenczi Gábor
polgármester

14. Egyed Martin kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

15. Y12 Galambsport Egyesület helyiséghasználata Ferenczi Gábor
polgármester

16. Rendszám nélküli járművek kezelése Ferenczi Gábor
polgármester

17. Tehetséges gyermekek elismerése Ferenczi Gábor
polgármester

18. Beiskolázás támogatása Ferenczi Gábor
polgármester

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

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: Ezt  már  átbeszéltük.  Van-e  ezzel  kapcsolatban  kérdés
hozzászólás?



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

123/2019. (V. 29.) 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  2018.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2018.(III.1.)
önkormányzati rendelet 2. módosítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót elnök úrnak.

Vörös Tibor képviselő: A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Minden részletesen le
van írva, táblázatok, kivonatok vannak benne. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Hogy mindenki értse.  A költségvetés az egy terv az éves
gazdálkodásra vonatkozólag. Az élet mindig hoz olyan helyzeteket, hogy hozzá kell igazítani
az előirányzatot a valós összegekhez. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-



testület  a  Devecser  Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2018.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

A  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  - az  alábbi
rendeletet alkotta:

13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet:

A Képviselő-testület  a  Devecser  Város  Önkormányzata  2018.  évi
költségvetéséről  szóló  4/2018.(III.1.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendeletét megalkotja.

2./   Napirendi pont:

Beszámoló Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Kérném, hogy a beszámolót fogadjuk el.

Vörös Tibor képviselő: A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.

Bendes István jegyző:  A tételesen kimutatásba nehezen fedezhető fel a maradvány között,
hogy a saját megtakarításunk, ami 24.737.000,-Ft volt. 

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 Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját fogadja el.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

124/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített éves
beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

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 Önkormányzat  2018.  évi  költségvetési  rendeletének  végrehajtásáról  szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.



A  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  - az  alábbi
rendeletet alkotta:

14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet:

A  Képviselő-testület  az Önkormányzat  2018.  évi  költségvetési
rendeletének  végrehajtásáról  szóló  önkormányzati  rendeletét
megalkotja.

3./   Napirendi pont:

Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Jeleztem,  hogy  az  egészségügyi  szakellátással  az  azt
üzemeltető Kft-vel is egyeztetnék a gyerekorvosi ellátásról. A tájékoztató elfogadását kérném.

Vörös Tibor képviselő: A szakmai beszámolót megtárgyaltuk és javasoljuk 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  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 Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  -egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

125/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület Devecser város járóbeteg szakellátását végző
D-MEDICO Kft. egészségügyi szakmai tájékoztatóját a 2018-as évről
tudomásul veszi. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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



4./   Napirendi pont:

Beszámoló a Devecseri Ujság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Főszerkesztő  asszony részt  vett  a  tegnapi  ülésen,  ahol  a
részemről  érkezett  egy  technikai  észrevétel.  Még  korábban  döntöttünk,  hogy  a  település
hirdetni fog egy nyomtatott térképen. Tegnapi ülésen döntöttek, hogy az év végi lapszámban
jelenjen  meg  a  kalendáriummal  együtt.  Itt  is  szeretném megköszönni  a  Devecseri  Ujság
valamennyi  munkatársának  a  munkáját.  Nagyon  színes  és  tartalmas  kiadvánnyal
büszkélkedhetünk. 
 
Vörös Tibor képviselő: A bizottság tárgyalta és fentieknek megfelelően fogadtuk el.  

Ferenczi Gábor polgármester: Van-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  2018.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolót
elfogadja  és  megköszöni  áldozatos  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 Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  -egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

126/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Ujság 2018. évi tevékenységéről
szóló  beszámolót  elfogadja  és  megköszöni  áldozatos  munkájukat.
Továbbá  támogatja,  hogy  az  év  végi  lapszámban  jelenjen  meg  a
térkép a kalendáriummal együtt.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza 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

Ferenczi  Gábor polgármester: Tisztelettel  köszöntöm Kovács Zsoltot a Városi Televízió
munkatársát, aki egymaga egy nagyon profi tv-t működtet a településen. Beszámolót szeretné-
e kiegészíteni?

Kovács Zsolt DVTV: Köszönöm, nem.

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

Vörös Tibor képviselő: Köszönetünket fejezzük ki Benkő Istvánnak és Kovács Zsoltnak. 

Ferenczi Gábor polgármester: Úgy szerepeljen a határozatba,  hogy még Vincze Barbara
munkáját  is  megköszöni  a testület,  Benkő István és Kovács  Zsolt  mellett,  mert  ő végzi  a
riporteri munkákat.

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

127/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  A  Képviselő-testület  a  Devecser  Város  Audio-Video  Televízió
2000 Kulturális Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja és megköszöni Kovács Zsolt, Benkő István, valamint Vincze
Barbara munkáját.

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

Ferenczi Gábor polgármester: Tegnap elfogadtuk, átadom a szót Vörös Tibornak.

Vörös Tibor képviselő: Igen, tárgyaltuk, nekik is kell a mérleg elfogadásához. Elfogadásra
javasoljuk. 

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

128/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak kiegészítő
mellékleteivel, valamint a független könyvvizsgálói jelentés
megállapításait elfogadja. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza 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: 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 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 hatalmazz fel a a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

129/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :

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 elfogadja.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

       Határidő: 1-2./ azonnal

7./   Napirendi pont:

Caterpillar 428D rakodógép javítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Kértem,  hogy  ne  csak  a  műszaki  vizsgához  szükséges
javításokat, hanem a rendszám költségeit és a kanál javítását is számítsuk bele a költségekbe.
Ez  egy  olyan  eszköz,  amivel  a  Kft.  bérmunkát  tud  vállalni.  Az  Önkormányzatnak  sem
mindegy, hogy a Kft-nek fizet az Önkormányzat vagy külső segítséget kell igénybe venni. 

Vörös Tibor képviselő: Ezt az anyagot ügyvezető úr megküldte korábban is, megnéztük a
műszaki  tartalmát  is.  Az én  javaslatom volt,  hogy a  kanál  is  legyen  megjavítva.  Ez  egy
nagyon drága gép, folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. Az a kérésem, hogy ha ez
rendbe lesz téve, elsődlegesen az önkormányzati feladatok végrehajtására alkalmazzák és ha
bérbe adják, azt az összeget a javításra fordítsák. A bizottság elfogadásra javasolja. 

Bendes István jegyző: 2.5000.000,-Ft-ban egyeztettük az ügyvezető úrral.

Bognár Balázs ügyvezető igazgató: Lényegében a polgármester úrral egyeztettünk, még két
helyről kérünk be árajánlatot. Több, mint egy hónapja a sümegi telephelyen van. Elég jó árat
adtak, de nem hiszem, hogy jól vennék, ha mással csináltatnám meg. 12.000Ft+ Áfa óradíjban
dolgoznak máshol egyébként. Én kértem, hogy a gép teljesen legyen megjavítva, de arról volt
szó, hogy nincs rá keret, így csak a szükséges javításokat kértem, de én örülök, hogy minden
meg lesz javítva rajta. Biztosítást is kötök rá még a rendszám kérése mellett. Volt róla szó,
hogy  csak  a  kanálra  1.200.000,-Ft-os  árajánlatot  kaptunk.  Mi  ezt  szeretnénk  helyben



megoldani, akár a Meggyeserdő lakatos műhelybe segítséget kérni, mert úgy gondolom, hogy
ezt olcsóbban is meg lehet oldani. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Rosta Zoltán képviselő: Mindenkinek megvolt a beszámolója, a Startmunkának is megvolt?

Ferenczi Gábor polgármester: Kértem őket, hogy a júniusban esedékes ülésre adják be. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Mikorra kapjuk meg, hogy tudjunk rajta lamentálni? 

Ferenczi Gábor polgármester: A következő ülésre készítse el, június 12-re, szerdai nap. 

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 járuljon hozzá, hogy a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a Caterpillar 428
D  típusú  kotró-rakodógépet  megjavíttassa  és  közúti  forgalomba  helyezéssel  ellássa
2.500.000,-Ft összegben, amelynek fedezetéül a 2019. évi költségvetést jelölje meg.  
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal, folyamatos

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

130/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit  Kft.  a  Caterpillar  428  D  típusú  kotró-rakodógépet
megjavíttassa és közúti forgalomba helyezéssel ellássa 2.500.000,-Ft
összegben, amelynek fedezetéül a 2019. évi költségvetést jelöli meg.  

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal, folyamatos

8./   Napirendi pont:

Devecser víziközmű-vagyon 2019. évben kötelezően elvégzendő vagyonértékelése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Nagyon  korrekten  állt  hozzánk  a  vállalat.  Lényegében
elhalasztanánk. 

Bendes  István  jegyző:  A  most  zajló  beruházásnak  a  végén  el  kell  készíteni  Devecser
szennyvíz csatorna rendszerének teljes vagyonértékelését. 

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



Vörös Tibor képviselő: A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

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

131/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A  Képviselő-testület  Devecser  víziközmű-vagyonértékelésének
elvégzését nem kéri 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 felhatalmazza 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

Ferenczi  Gábor  polgármester: Az  Önkormányzatnak  december  15.  napjáig  kell  eleget
tennie az ún. téli rezsicsökkentésnek. 12.000,-Ft keretösszegért kellett nyilatkozni azoknak,
akik  gáztámogatásban  nem  részesültek,  hogy  hogy  milyen  formában  akarják  igényelni.
Lehetett fát, gázpalackot. Célszerű olyan céget keresni, aki mindkét opciót is tudja telesíteni. 

Bendes István jegyző: Négyet, mert szenet 14 háztartás, tűzifát 280 háztartás, propán-bután
palackos gázt 60 háztartás és brikett/pelletet 8 háztartás kért. 



Vörös  Tibor  képviselő:  A  téli  rezsicsökkentés  keretében  Devecser  város  4.440.000,-Ft
összegű  vissza  nem  térítendő  támogatásban  részesült.  A  támogatás  összege  lakossági
tüzelőanyag természetbeni felhasználására fordítható. A keretösszeg 370 háztartás 12.000,-Ft
értékű tüzelőanyag támogatását tartalmazza.  8 kérelem került elutasításra,  így 632 részesül
támogatásban.  Szenet  14  háztartás,  tűzifát  280  háztartás,  propán-bután  palackos  gázt  60
háztartás és brikett/pelletet 8 háztartás kért. Az ajánlattételi felhívás  a következőknek lenne
kiküldve, Metrical Kft. 8330 Sümeg, Somoskert u. 2/7.,   Greenfire Kft. 4150 Püspökladány,
Táncsics u. 27., valamint Green Kertész Kft. 3360 Heves, Csokonai Vitéz Mihály u. 26.

Rosta Zoltán képviselő: Azt a nyolc háztartást értesítette valaki, akik nem kapnak, nehogy
várják. 

Bendes István jegyző: A katasztrófavédelem kint volt, vettek fel jegyzőkönyvet. 

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

132/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :

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 jóváhagyja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza 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

Ferenczi Gábor polgármester: Még van egy pont, ami kapcsolódik a Városüzemeltetéshez,
folytassuk azzal, ha lehet, ez pedig a rendszám nélküli járművek kezelése.

A Képviselő-testület  7  igen szavazattal –  egyhangúlag –  egyetértett azzal, hogy a 9-es
napirend után a a rendszám nélküli járművek kezelése című napirendet tárgyalják.

16./   Napirendi pont:

Rendszám nélküli járművek kezelése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Azt kértem tegnap, hogy június 15. napját határozza meg a
testület,  hogy a piac területéről  a tulajdonosok a rendszám nélküli  autókat  szállítsák vagy
szállíttassák el. A területet ki kell pucolni és útban vannak a járművek. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Mi a határozati javaslat akkor?

Bendes  István  jegyző:  A javaslat  az  volt  a  bizottsági  ülésen,  hogy  június  15-ig  adjunk
határidőt,  hogy  saját  maguk  elszállítsák  a  rendszám  nélküli  járművek,  azt  követően  az
Önkormányzat szállítja el. 

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester: Azt  gondolom,  hogy  a  devecseri  Rendőrőrs
valamelyik  tagjával  kellene  kimenni  alvázszámot  és  motorszámot  nézni,  hogy  tudjuk,
melyiknek ki a tulajdonosa, mert hogy szólítjuk fel. Ha meg az Önkormányzat szállíttatja el,
akkor a tulajdonoson tudjuk végrehajtani a költségét.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Mindkét  felvetés  felmerült.  A  rendőrség  bevonása  a
városban található  rendszám nélküli  autóknál  is  megtörtént.  Én is  így gondoltam,  hogy a
tulajdonosokra terheljük. Ha fémhulladékként leadjuk, akkor kapunk érte annyit, ami fedezi a
költségeket. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Akkor mi a javaslat?



Bendes István jegyző: Ez, amit elmondtam, hogy június 15. napja a határidő. A többi nem
igényel döntést, csak hogy a határidőt megszabjuk.  

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester:  Adjunk neki keretet, hogy szólítjuk fel, eljárunk a
rendőségen. Mi hangzott el eddig, szedjük össze. 

Rosta Zoltán képviselő: Balázs fog ezzel kapcsolatban eljárni, tudja, hogy van-e egyáltalán
tulajdonos. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ez sürgős, mert összefüggésben van a beruházással. 

Nyárs Hajnalka képviselő elhagyta az üléstermet.

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 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 Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal az  alábbi határozatot
hozta:

133/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület 2019. június 15-ig ad 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  felkéri  a  Devecseri  Városüzemeltetési
Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  ezzel  kapcsolatosan
tegyenek ki tájékoztatót. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ azonnal, folyamatos

Bognár Balázs ügyvezető igazgató elhagyta az üléstermet.



10./   Napirendi pont:

Devecser Településfejlesztési koncepció elfogadása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Arról  szól,  hogy  már  elfogadtuk  a  Települési  Arculati
Kézikönyvet  és  a  Helyi  Építési  Szabályzatot.  Ezzel  a  dokumentummal  lesz  teljes  a
dokumentumok sora. 

Vörös  Tibor  képviselő: Ez  az  utolsó  lépése  a  folyamatnak.  A  bizottság  tárgyalta  és
elfogadásra javasolta. 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 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 Képviselő-testület 6  igen  szavazattal  -egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

134/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
megállapítja,  hogy  a  partnerségi  véleményezés  során  a  tervezettel
kapcsolatban  a  Partnerektől  nem  érkezett  észrevétel  a  tervezettel
kapcsolatban.

2./  A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy az  államigazgatási  szervek
észrevételeit  az  azokra  adott  válaszokban  foglaltaknak  megfelelően
elfogadja.



3./  A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  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  elfogadja  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

Ferenczi Gábor polgármester: Mivel önkormányzati ingatlanról van szó, a bérlő azt kérte,
hogy legyen egy testületi határozat. Hagyjuk jóvá, hogy a lépcsőt Dürgő Péter megjavítsa. 

Vörös Tibor képviselő: Én megnéztem ezt a lépcsőt, nagyon veszélyes. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Köszönjük meg ezt  a felajánlott  munkát  Dürgő Péternek.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Nyárs Hajnalka visszaérkezett az ülésterembe. 

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  hozzájárul  ahhoz,  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 Képviselő-
testület köszönje meg Dürgő Péter felajánlását.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatát Dürgő Péter (8460
Devecser, Rákóczi u. 26.) részére megküldje.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

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

135/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :



1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, 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 Képviselő-testület megköszöni Dürgő Péter
felajánlását.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  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

Ferenczi Gábor polgármester: A tegnapi ülésen megbeszélteknek megfelelően megbíznánk
a Kft-t a kórház területének rendezésével, a kerítésépítésével és azoknak a nyílászáróknak a
bedeszkázásával, amit nem érint a beruházás. 

Vörös Tibor képviselő: Bruttó 1.006.132,- Ft összegben megrendeli a munkák elvégzését a
Kft.-től. 4.500 m2 nagyságú terület tereprendezés, 4.500 m2 nagyságú terület füvesítéséről, 90
m2 nagyságú nyílászáró deszkázásáról, valamint 50 m hosszban kerítés építéséről van szó.

Baráth Szilvia képviselő: A közvilágítás hogy lesz megoldva a kórház területén?

Ferenczi Gábor polgármester: A legegyszerűbb az lesz, ha az épületre szerelünk lámpákat. 

Baráth Szilvia képviselő: Ugye majd dolgozók járnak oda és este rendel ott a pszichológus,
elég hosszú az a rész, ahol végig kell menni.

Ferenczi Gábor polgármester: Esztétikus, mozgásérzékelős lámpát fel lehetne szereltetni.
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 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 Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  -egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

136/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :

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 megrendeli 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 jelöli meg.

3./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
felhatalmazza  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: Annak az ingatlanrésznek a felújításával kapcsolatban még
fussunk egy kört,  ami nem esik bele a pályázatba.  Akár megbontva vizsgáljuk meg, hogy
külön a nyílászárókra és külön a kőműves munkákra milyen összeg lenne fordítható. Kértem a
kolléganőt, hogy kérjünk külön árajánlatot. 

Bendes István jegyző: Kinek küldjük és milyen műszaki tartalommal?

Ferenczi Gábor polgármester: Június 12-én lesz egy ülés, addigra a műszaki tartalmat és az 
egyéb javaslatokat is behoznánk. 

13./   Napirendi pont:

Falugazdász iroda korszerűsítése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Az a kérelem érkezett, hogy a devecseri falugazdász iroda is
bekerül egy országos programba, melynek keretében közel 100 falugazdász iroda megújul és
mivel az Önkormányzaté ez az ingatlanrész, kérik a jóváhagyást és a támogatást. 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 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 Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  -egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:

137/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul,
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
felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntéseiről az érintetteket
értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

14./   Napirendi pont:

Egyed Martin kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Jelenleg  üresen  áll  az  Eszterházy  u.  1.  szám  alatti
ingatlanunk,  amit  Egyed  Martin  szeretne  párjával  kibérelni.  Tegnap  egy  védőnő aspiráns
sajnos jelezte, hogy nem jönnek Devecserbe. Amennyiben közben jelentkezik egy védőnő, 1
hónapos átfutási idővel az ingatlant el kell hagynia.

Vörös  Tibor  képviselő: A  bizottság  támogatta  a  bérbe  adást  40.000.-Ft/hó  plusz  rezsi
költségen.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A tehetséges és szorgos fiatalokat itt kell tartanunk. 

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

138/2019. (V. 29.) Kt. h a t á r o z a t :



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  bérbe  adja  a  8460 Devecser,  Eszterházy utca  1.
szám alatti lakóingatlant 40.000,-Ft/hó összegen.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

15./   Napirendi pont:

Y12 Galambsport Egyesület helyiséghasználata

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Ez egy régi problémakör. Lenne egy olyan lehetőség, hogy
jelenleg  használaton  kívül  van  a  Malomépület  iskolarész  felőli  szárnya.  A  galambászok
szerint ez alkalmas lenne. Egyeztettem velük tegnap telefonon, akik megerősítették, hogy ez
egy jó megoldás. Annyit kérnek, hogy tudom, hogy nem szabályos, az egyik nyílászárót be
kellene  üvegezni  és  betonjárdalapokkal  kellene  letenni  a  helyiséget,  hogy a  ládák  nem a
földön lennének,  nem áznának.  Illetve  az  áramot  átvinnénk  egyik  helyiségből  a  másikba.
Lenne saját kulcsuk és nem függenének senkitől. 

Vörös  Tibor  képviselő: A  falon  keresztül  át  lehetne  hozni  egy  aljzatot  és  állandó
áramvételezésük megoldott lenne. A mérőnek a kialakítása sokkal többe kerülne. 

Rosta Zoltán képviselő: A tegnapi ülésen arra jutottunk, hogy a versenyek idejére használják
az ingatlant és az áramot.

Ferenczi Gábor polgármester: Tegnap este beszéltem az elnök úrral, régen túl voltunk az
ülésen és ezt akkor beszéltük meg. Az Önkormányzatnak belefér, ha lerakjuk az aljzatot és
hogy pótoljuk az üveget. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Volt már kérelem, hogy helyiséget biztosítunk, ami
megfelel. Vállaljunk egy határidőt, hogy a kész épületet adjuk át, mert akkor is ígértük. Ez a
hirtelen kérelem már megint miből fakadt?

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Van  a  Galambász  Egyesület  és  a  Devecseri  Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, akik között konfliktus van. Nem tudom ezt mennyire szükséges ecsetelni.
Felmerült ez az ingatlanrész, amit régen a Startmunka használt, de még akkor nem volt üres.
Jövő  szerdán  alá  tudnánk  írni  az  ingyenes  használatba  adási  szerződést  és  az  apróbb
javításokat is meg tudjuk csinálni jövő hét péntekig (június 7.).



Vörös Tibor képviselő: Reméljük konszolidálódik a helyzet és ez a barátság helyreáll.  A
Galambász Egyesület az épületet nem fogadta el, azért maradtak a Tűzoltó helyiségbe.

Ferenczi Gábor polgármester:  Úgy korrekt, hogy mi nem tudtuk felújítani. Mondtuk, de
nem tudtuk megoldani. 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  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.  Továbbá  biztosítsa,  hogy 2019.
június 7. napjáig az aljzatra betonjárda lapokat helyezzenek el, valamint a kitörött ablakot
beüvegezzék.. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  -egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:
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Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  devecseri
Malomépület  Iskola  felőli  melléképületét  ingyenesen  biztosítja  a
Galambász  versenyek  lebonyolítása  céljára.  A  versenyek  idejére  az
áramot  az  önkormányzat  biztosítja.  Továbbá  biztosítja,  hogy  2019.
június 7. napjáig a aljzatra betonjárda lapokat helyezzenek el, valamint
a kitörött ablakot beüvegezik. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal, folyamatos

Scheily  Józsefné:  Tisztelettel  köszöntök  mindenkit.  Nekem  csak  egy  kérdésem  és
hozzászólásom lenne. Nem fedi a valóságot, hogy nem fogadták el az előző helyet, ez azért
volt, mert nem lett felújítva. Az aljzat le lesz betonozva és be lesznek üvegezve az ablakok és
a villany is biztosítva lesz. Amit Önök határidőt megjelölnek arra biztosan elkészül? Akkor
sincs baj, ha nem, csak a Tűzoltóparancsnok erről legyen tájékoztatva. 

Ferenczi Gábor polgármester: Amit elnök úrral megbeszéltem, azt jövő péntekre biztosítani
fogjuk.

Bognár Ferencné alpolgármester elhagyta az üléstermet. 



17./   Napirendi pont:

Tehetséges gyermekek elismerése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: Kértem a tegnapi  ülésen,  hogy 3 kategóriába  legyen  arra
lehetőség,  hogy  devecseri  gyerekeket  ismerjen  el  az  Önkormányzat.  A  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  jutalmaznánk.  Abban
állapodtunk meg tegnap, hogy 120.000,-Ft-ot biztosít az Önkormányzat, de lesznek olyanok,
akik  maguk  is  hozzá  fognak  járulni.  Én  már  tavaly  befizettem  egy  összeget  az
adományszámlára. Biztatnék mindenkit, hogy aki megteheti, tegye meg.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Azt gondolom, hogy ez az összeg elég elenyésző, én
javaslom a 240.000,-Ft-ot. Legyen szerintem 12 gyermek és azt is megmondom, hogy miért. 

Rosta  Zoltán  képviselő: Az  adományszámlánkat  ezzel  kapcsolatban  nyilvánossá  kellene
tenni.

Ferenczi Gábor polgármester: Kérem Nyárs Hajnalka igazgató helyettes asszonyt, hogy az
iskola tegyen felénk javaslatot és a június 12-ei ülésen el is tudnánk dönteni. Ha támogatja,
akkor legyen 12 gyermek. A Devecseren kívüli  gyermekekre tegyenek javaslatot  a tisztelt
képviselő társak.

Bendes István jegyző: Marad a 20.000 – 20.000,-Ft. 
Bognár Ferencné alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ez  egy  összeg  keret,  amennyiben  az  adományszámlára
nagyobb összeg gyűlik, azt arányosan szétosztanánk. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Azért gondoltam több gyerekre, mert jobban lehet
ösztönözni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Tegyük bele a határozatba, hogy középiskolás és egyetemista
is hadd legyen, tehát hallgatói jogviszonnyal rendelkező.  

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ha egyetemista, akkor én még elkülönítenék pénzt,
mert már elért egy szintet, de nem ide venném, hanem külön díjaznám. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én már nem bonyolítanám, hiszen valamennyi felsőoktatási
hallgatónak,  aki  benyújtotta  a  Bursa  Hungaricara,  megkapta  az  ösztöndíjat,  így  őket  már
külön díjaztuk. 

Bendes István jegyző:  Igaza van alpolgármester  úrnak, a főiskolásokkal,  egyetemistákkal
foglalkozzunk más szinten. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Akkor  álljunk  meg  a  középiskolánál.  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 határozzon úgy, 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 2-2 gyermeket jutalmaznának, akik
középiskolások is lehetnek. A gyermekek nevére vonatkozó javaslatokat a tanárok, tanítók,
képviselők 2019. június 12. napjáig tegyék meg. 
2./  Devecser Város Önkormányzata 240.000,-Ft összeget biztosít  a 2019. évi költségvetés
terhére. 
3./  Az Önkormányzat  adományszámlájára  a  gyerekek  jutalmazására  befizetett  összegek is
kerüljenek szétosztásra.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  -egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:
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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 2-2 gyermeket  jutalmaznának,  akik
középiskolások  is  lehetnek.  A  gyermekek  nevére  vonatkozó
javaslatokat  a  tanárok,  tanítók,  képviselők  2019.  június  12.  napjáig
tegyék meg. 

2./   Devecser  Város  Önkormányzata  240.000,-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

18./   Napirendi pont:

Beiskolázás támogatása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Ferenczi Gábor polgármester: Átadom a szót Nyárs Hajnalkának. 

Nyárs Hajnalka képviselő:  A beiskolázással kapcsolatban gondolom mindenki örülne,  ha
tudnánk támogatni.  Minden évben az első osztályosainknak,  akik akkor  kezdik nálunk az
iskolát,  egy  kis  ajándékkal  szoktunk  kedveskedni  iskolakezdésre  a  tanévnyitón.  33
gyermekről van szó.

Ferenczi Gábor polgármester: Ezt támogatta is tegnap a bizottság.

Bendes István jegyző: Azzal, hogy 1.000,-Ft/fő összegben.  

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ebbe benne van, aki ide jár és első osztályos?

Nyárs Hajnalka képviselő: Ebben csak az van benne, aki idejár.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Egyetértek, de kiegészíteném, hogy azok az elsősök
is kapjanak, akik devecseriek, de nem Devecserbe járnak iskolába. 

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

Bendes István jegyző: Ez iskolaszer lesz Hajni, belevehetjük a határozatba?

Nyárs Hajnalka képviselő: Igen, iskolaszer.

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  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

A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  -egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:
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Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  devecseri
állandó lakcímmel rendelkező Általános Iskola első osztályába induló
gyermekeket 1.000,-Ft értékű iskolaszer csomaggal támogatja. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal, folyamatos



19./   Napirendi pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Van egy olyan költségünk, amit nem tudunk elszámolni a
pályázatnál, ami arra vonatkozik, hogy a Fúvószenekar több tagja részt vesz a látogatáson és a
hangszereiket is át kell juttatni a határon és letétbe kell helyezni egy kauciót, a hangszerek
értékének  megfelelően.  Baráth  Szilviának  szeretném  megköszönni  a  rendkívüli
munkavégzését. A vámhatósággal is egyeztetni kellett. Ez egy letéti összeg, amit visszakap az
Önkormányzat és nem csak a hangszerek után, hanem a festmények után is, amit kiállításra
visznek ki. 

Baráth Szilvia képviselő: Itt volt egy hitelesítési díj is 46.500,-Ft és az óvadék összege kb.
600.000,-Ft lesz és az űrlapért is fizetni kellett, így kb. 700.000,-Ft körül lesz. 

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 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 biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséből. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
a dokumentumok aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal

A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  -egyhangúlag-  az alábbi
határozatot hozta:
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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  biztosít  az  Önkormányzat  2019.  évi
költségvetéséből. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-2./ azonnal
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