
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

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

Szám: 4003-2/2020.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága 2020. február 19-én (szerdán) 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről. 

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

Jelen vannak: Bajók Józsefné                      elnök
 Holczinger László
 Ihászné Szabó Katalin
Mayer Gábor
Rosta Zoltán
Baráth Szilvia
Kerekes Attila
Vörös Tibor bizottsági tagok

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Németh Richárd bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Ferenczi Gábor polgármester
Vörösné Soós Ágnes jegyző
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Szentes Gáborné ügyintéző
Molnár András Kadocsa ügyvezető igazgató
Szente-Takács Anna igazgató
György Anita intézményvezető
Lennerné Pál Szilvia intézményvezető

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Várbiróné Bencze Barbara jegyzőkönyvvezető

Bajók  Józsefné  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Tisztelettel  és  szeretettel
köszöntök mindenkit az ülésén. Tisztelettel köszöntöm a Polgármester urat, Jegyző asszonyt,
a  Képviselő  társakat  és  a  vendégeinket.  Megállapítom,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi
Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel a megválasztott 9 fő bizottsági tagból 8 fő
jelen van. A nyilvános ülést megnyitom. 



A jelenlévő bizottsági tagoktagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 fő vesz részt.

A Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  8 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  Képviselő-testülete
Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2020. évi munkaterv-
tervezete

Bajók Józsefné 
bizottság elnöke

2. Devecser  Város  Önkormányzata  középtávú  tervének
elfogadása

Ferenczi Gábor
polgármester

3. Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő  házasságkötések  és  bejegyzett  élettársi  kapcsolatok
létesítésének  engedélyezésének  szabályairól  és  díjairól  szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

5. TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott
városi  terület  rehabilitációja  Devecserben"  (szociális
bérlakások  építése),  elnevezésű  pályázattal  kapcsolatos
projektmenedzseri és pénzügyi vezetői feladatok

Ferenczi Gábor
polgármester

6. Devecser  Város  Önkormányzat  gyepmesteri  feladatainak
ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

7. Metrical Kft.-vel keretszerződés kötése Ferenczi Gábor
polgármester

8. Vitnyéd  4x4  SE  kérelme 0621/5  hrsz.-ú  ingatlan
használatára

Ferenczi Gábor
polgármester

9. YUKKA SKS.R.O. Kft. kérelme a 0623/2 hrsz.-ú ingatlan
használatára

Ferenczi Gábor
polgármester

10. VE-KON-BO 99 Kft. kérelmének visszavonása 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  Képviselő-testülete  Gazdasági  és  Ügyrendi
Bizottságának 2020. évi munkaterv-tervezete



 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Az anyagot mindenki megkapta.
Az első  változat át lett dolgozva, de ez menet közben változhat.  Van-e ezzel kapcsolatban
kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a
2020. évi munkatervét február hónaptól az alábbiak szerint fogadja el:
FEBRUÁR
1) Devecser  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser  Város  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztatás a folyamatban lévő beruházások alakulásáról,
pénzügyi hátteréről       

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Megjelenő  pályázatok  figyelése,  pályázati  lehetőségek
kihasználása  

Ferenczi Gábor
polgármester

5) Szociális  tűzifa  kiosztásával  kapcsolatos  problémák
orvoslása  /Reklamáció  az  Erdészet  irányában  a  fák
minőségével és mennyiségével kapcsolatban

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Polgármesteri  Hivatal  fűtésrendszerének  korszerűsítése;

alternatív  fűtés  lehetőségei.  Felmérés  egy  független
szakember segítségével     

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Meggyeserdei  piac  felújítási  munkálatainak  folyamata,
tervek  /pályázaton kívüli tevékenységek

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.
tevékenységének szervezése, pályázati lehetőségek

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tavaszi lomtalanítás megszervezése Ferenczi Gábor
polgármester

5) Illegális  szemétlerakók  felszámolása  a  város  területén;
felderítések,  hivatalos  felszólítások  körzetenként  hulladék
térkép készítése

Ferenczi Gábor
polgármester

6) Oktogon  és  Green  Astra  Kft-k  vezetőségével  való
kapcsolatfelvétel;  intézkedés  az  illegális  gumihulladék
elszállíttatásáról;  Környezetvédelmi  Hatósággal  való
kapcsolat felvétel

Ferenczi Gábor
polgármester



7) Honvédséggel  való  tárgyalások  a  meggyeserdei  lakások
vízellátása, infrastruktúrája ügyében

Ferenczi Gábor
polgármester

8) Javaslat  az  Önkormányzat  2020.  évi  összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

9) Beruházások alakulása, anyagi háttere Ferenczi Gábor
polgármester

10) Devecser  utcáinak állapota;  utak  javítása,  parkolók -  terv
készítése, kapcsolat felvétel a Közútkezelővel

Ferenczi Gábor
polgármester

11) Tájékoztató  a  Városi  Polgárőr  Egyesület  2019.  évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

12) Tájékoztató  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  2019.  évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

13) Pályázati lehetőségek Ferenczi Gábor
polgármester

ÁPRILIS
1) Beszámoló  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési

Ház  2019.  évi  munkájáról,  tájékoztató  a  Városnapok
előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató 

2) A  beruházások  végső  állása,  anyagi  vonzat, pályázati
eredmények véglegesítése 

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató  a  Devecseri  Sportegyesület  2019.  évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

4) Beszámoló  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  2019.  évi
tevékenységéről

Bajók Józsefné
Bizottság elnök

5) Beszámoló a védőnők 2019. évben végzett munkájáról Védőnők

6) Éves  ellenőrzési  jelentés,  éves  összefoglaló  ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

7) Polgármesteri  Hivatal  fűtésrendszerének kiépítéséről szóló
határozati javaslat meghozatala – előzetes szakmai ajánlás
nyomán; 

Kivitelezői árajánlat kérések

Ferenczi Gábor
polgármester

8) Devecserhez  tartozó  földterületek  és  önkormányzati
szolgálati lakások bérleti díjának felülvizsgálata mai piaci
érték szerint 

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) A 2019. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása

(Zárszámadási rendelet-tervezet)

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2019.  évi
egyszerűsített beszámolójának elfogadása

Molnár András Kadocsa
ügyvezető igazgató

3) Beszámoló  az  Önkormányzat  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester



4) Polgármesteri  Hivatal  kiegészítő  fűtésrendszerének
megvalósítására  tett  ajánlatok  elbírálása,  kivitelező
felkérése

Ferenczi Gábor
polgármester

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

6) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Szente-Takács Anna
főszerkesztő

7) Tájékoztató a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2019. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

JÚNIUS
1) Devecser  Város  Önkormányzatának  pénzügyi  helyzete

/beszámoló az elvégzett tevékenységekről és a tervekről/ 
Ferenczi Gábor
polgármester

2) A meggyeserdei piac félévi értékelője Ferenczi Gábor
polgármester

3) A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. nyári munkarendje Ferenczi Gábor
polgármester

4) Devecseri  Városnapok  rendezvénye,  Testvértelepülés
/Nagypalád  küldöttségének  fogadása(nyertes  pályázat
esetén)

Ferenczi Gábor
polgármester

5) Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerének bővítése Ferenczi Gábor
polgármester

SZEPTEMBER
1) Helyi rendeletek átvizsgálása /hulladékgazdálkodás,… Ferenczi Gábor

polgármester

2) Város  tisztaságával  kapcsolatos  ügyek  /hulladékszállítás,
szemétlerakó  helyek,  elhanyagolt  házak,  életveszélyes
épületek…/  Mezőőrök,  tanyagondnok  tapasztalatai,
tevékenységük

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Erdősítés, fásítás – pályázattal kapcsolatos tájékoztatás Ferenczi Gábor
polgármester

4) Új  befektetők,  vállalkozók  felkutatása,  a  piac
infrastrukturális bővítésének lehetőségei, bevásárló központ
létesítésének lehetőségei 

Ferenczi Gábor
polgármester

5) A  GÜB  tagjainak  beszámolói  a  kooperációs
munkatevékenység során tapasztalt ügyekről

Bizottság tagjai

OKTÓBER
1) Az utolsó negyedév tervei és céljai, pénzügyi háttér  Ferenczi Gábor

polgármester

2) Lakossági fórum Ferenczi Gábor
polgármester

NOVEMBER
1) Kft  végzett  munkája,  nehézségek,  sikerek  és  eredmények

/Év értékelés
Ferenczi Gábor
polgármester

 



DECEMBER
1) Beszámoló  a  Devecseri  Rendőrőrs  2019.  évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

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

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Az  Önkormányzat  2021.  évi  belső  ellenőrzési  tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

18/2020. (II.19.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottsága a  2020.  évi  munkatervét  február
hónaptól az alábbiak szerint fogadja el:

FEBRUÁR
1) Devecser  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser  Város  Önkormányzata  2019.  évi  költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztatás a folyamatban lévő beruházások alakulásáról,
pénzügyi hátteréről       

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Megjelenő  pályázatok  figyelése,  pályázati  lehetőségek
kihasználása  

Ferenczi Gábor
polgármester

5) Szociális  tűzifa  kiosztásával  kapcsolatos  problémák
orvoslása  /Reklamáció  az  Erdészet  irányában  a  fák
minőségével és mennyiségével kapcsolatban

Ferenczi Gábor
polgármester

                                           
MÁRCIUS
1) Polgármesteri  Hivatal  fűtésrendszerének  korszerűsítése;

alternatív  fűtés  lehetőségei.  Felmérés  egy  független
szakember segítségével     

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Meggyeserdei  piac  felújítási  munkálatainak  folyamata,
tervek  /pályázaton kívüli tevékenységek

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.
tevékenységének szervezése, pályázati lehetőségek

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tavaszi lomtalanítás megszervezése Ferenczi Gábor
polgármester



5) Illegális  szemétlerakók  felszámolása  a  város  területén;
felderítések,  hivatalos  felszólítások  körzetenként  hulladék
térkép készítése

Ferenczi Gábor
polgármester

6) Oktogon  és  Green  Astra  Kft-k  vezetőségével  való
kapcsolatfelvétel;  intézkedés  az  illegális  gumihulladék
elszállíttatásáról;  Környezetvédelmi  Hatósággal  való
kapcsolat felvétel

Ferenczi Gábor
polgármester

7) Honvédséggel  való  tárgyalások  a  meggyeserdei  lakások
vízellátása, infrastruktúrája ügyében

Ferenczi Gábor
polgármester

8) Javaslat  az  Önkormányzat  2020.  évi  összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

9) Beruházások alakulása, anyagi háttere Ferenczi Gábor
polgármester

10) Devecser  utcáinak állapota;  utak  javítása,  parkolók -  terv
készítése, kapcsolat felvétel a Közútkezelővel

Ferenczi Gábor
polgármester

11) Tájékoztató  a  Városi  Polgárőr  Egyesület  2019.  évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

12) Tájékoztató  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  2019.  évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

13) Pályázati lehetőségek Ferenczi Gábor
polgármester

ÁPRILIS
1) Beszámoló  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési

Ház  2019.  évi  munkájáról,  tájékoztató  a  Városnapok
előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató 

2) A  beruházások  végső  állása,  anyagi  vonzat, pályázati
eredmények véglegesítése 

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató  a  Devecseri  Sportegyesület  2019.  évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

4) Beszámoló  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  2019.  évi
tevékenységéről

Bajók Józsefné
Bizottság elnök

5) Beszámoló a védőnők 2019. évben végzett munkájáról Védőnők

6) Éves  ellenőrzési  jelentés,  éves  összefoglaló  ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

7) Polgármesteri  Hivatal  fűtésrendszerének kiépítéséről szóló
határozati javaslat meghozatala – előzetes szakmai ajánlás
nyomán; 

Kivitelezői árajánlat kérések

Ferenczi Gábor
polgármester

8) Devecserhez  tartozó  földterületek  és  önkormányzati
szolgálati lakások bérleti díjának felülvizsgálata mai piaci
érték szerint 

Ferenczi Gábor
polgármester



MÁJUS
1) A 2019. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása

(Zárszámadási rendelet-tervezet)

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2019.  évi
egyszerűsített beszámolójának elfogadása

Molnár András Kadocsa
ügyvezető igazgató

3) Beszámoló  az  Önkormányzat  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Polgármesteri  Hivatal  kiegészítő  fűtésrendszerének
megvalósítására  tett  ajánlatok  elbírálása,  kivitelező
felkérése

Ferenczi Gábor
polgármester

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

6) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Szente-Takács Anna
főszerkesztő

7) Tájékoztató a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2019. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

                                                                                                        
JÚNIUS
1) Devecser  Város  Önkormányzatának  pénzügyi  helyzete

/beszámoló az elvégzett tevékenységekről és a tervekről/ 
Ferenczi Gábor
polgármester

2) A meggyeserdei piac félévi értékelője Ferenczi Gábor
polgármester

3) A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. nyári munkarendje Ferenczi Gábor
polgármester

4) Devecseri  Városnapok  rendezvénye,  Testvértelepülés
/Nagypalád  küldöttségének  fogadása(nyertes  pályázat
esetén)

Ferenczi Gábor
polgármester

5) Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerének bővítése Ferenczi Gábor
polgármester

SZEPTEMBER
1) Helyi rendeletek átvizsgálása /hulladékgazdálkodás,… Ferenczi Gábor

polgármester

2) Város  tisztaságával  kapcsolatos  ügyek  /hulladékszállítás,
szemétlerakó  helyek,  elhanyagolt  házak,  életveszélyes
épületek…/  Mezőőrök,  tanyagondnok  tapasztalatai,
tevékenységük

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Erdősítés, fásítás – pályázattal kapcsolatos tájékoztatás Ferenczi Gábor
polgármester

4) Új  befektetők,  vállalkozók  felkutatása,  a  piac
infrastrukturális bővítésének lehetőségei, bevásárló központ
létesítésének lehetőségei 

Ferenczi Gábor
polgármester



5) A  GÜB  tagjainak  beszámolói  a  kooperációs
munkatevékenység során tapasztalt ügyekről

Bizottság tagjai

OKTÓBER
1) Az utolsó negyedév tervei és céljai, pénzügyi háttér  Ferenczi Gábor

polgármester

2) Lakossági fórum Ferenczi Gábor
polgármester

NOVEMBER
1) Kft  végzett  munkája,  nehézségek,  sikerek  és  eredmények

/Év értékelés
Ferenczi Gábor
polgármester

 
DECEMBER
1) Beszámoló  a  Devecseri  Rendőrőrs  2019.  évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

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

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Az  Önkormányzat  2021.  évi  belső  ellenőrzési  tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

2./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata középtávú tervének elfogadása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Az anyagot mindenki megkapta.
Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása?

Mayer Gábor   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A folyószámla hitelt feltüntettük? A
tárgyévben keletkezett,  illetve tárgyévet  terhelő fizetési  kötelezettség is  itt  van,  de ki  van
nullázva. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Éven belüli, tehát az nem húzódhat el.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy



a Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési év és az azt követő három évre
várható összegéről készített tervét fogadja el.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5  igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:

19/2020. (II. 19.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  a Képviselő-testület  Devecser  Város  Önkormányzatának
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
2020.  évi  költségvetési  év  és  az  azt  követő  három  évre  várható
összegéről készített tervét fogadja el.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal
                                     

3./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása

 Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Erről mind a képviselők mind az
intézményvezetők megkapták az anyagot. Talán a három intézménnyel kellene kezdenünk. Az
első  a  Vackor  Óvoda  költségvetése  legyen.  Átadom  a  szót  Lennerné  Pál  Szilvia
intézményvezető asszonynak. 

Lennerné Pál Szilvia intézményvezető:  Jelen pillanatban arról van szó,  hogy a cafateria
juttatást  megvonjátok az intézmény dolgozóitól.  Szeretném elmondani,  hogy legyen súlya
annak, amit mondok. Nagyon nagy baj van az intézményben. A hét óvodai csoportunkban hat
fő óvodapedagógus hiánnyal végezzük a napi munkánkat. Azoknak, akik elmentek, sokaknak
ígértek egyéb más juttatást. Hallva is a környékbeli településeket, busás pénzosztásba kezdtek
az  Önkormányzatok.  50.000,-Ft-os  munkaruha  pénzről,  60.000,-Ft-os  béren  kívüli
juttatásokról és egyebekről lehet hallani. Egy ilyen feszített, nehéz helyzetbe, amibe került az
intézmény, ha még azt kell közölni, hogy a cafateria is megszűnik, akkor nem tudom mi lesz
hosszútávon. Mindenképpen azt szeretném, ha bent maradna ez az összeg a költségvetésben
és  ha a  város  olyan anyagi  körülmények közé  kerül,  akkor  ezt  kérném kifizetni,  mert  ez
mindenkit megillet.  Ha ez megint kimegy Devecserből,  akkor azonnal ők fogják mondani,
hogy majd mi adunk, gyertek. A levadászás a szomszéd városokból amúgy már elkezdődött. 

Bajók  Józsefné  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: A cafateria  juttatás  évente
100.000,-Ft, 35 főről van szó, az 3.500.000,-Ft. Azért emeltük ki a költségvetésből, mert nagy
szükségünk van rá és ez összesen bruttóba 4.697.700,-Ft. Az óvodai dolgozók bérébe benne



van az illetménykiegészítés. Nyugdíjba megy egy dolgozó, de az illetménye egész évre van
tervezve, így a tavaly felmondott hat dolgozónak és a nyugdíjba menő dolgozónak ott marad a
bére  az  óvodánál  és  ez  egy  nagyobb  összeg,  mint  a  cafateria.  Ezért  gondoltuk,  hogy  a
munkabérhez  nem  nyúlunk.  Nem  tudom,  hogy  tudunk-e  olyan  ígéretet  tenni,  hogy  ha
rendeződik az anyagi helyzet, akkor visszakerülhetne a költségvetésbe?

Lennerné Pál Szilvia intézményvezető: Amennyi óvodapedagógus hiány bér szerepel, nem
az összes hiányt forgattuk vissza, pontosan azért, ha valaki jön, az ő bérének legyen ott helye.
Ezekben a munkakörökben, ahol ilyen szociokulturális környezetből jövő gyerekek vannak,
csak  plusz  juttatásokkal  lehet  megtartani  az  embereket.  Én  vezetőként  az  intézményem
halálos ítéletét írnám alá, ha úgy megyek vissza, hogy gyerekek nem kerül be és nem is fizetik
ki.  Csak azt tudom támogatni,  hogy ha a város olyan helyzetbe lesz,  kifizetésre  kerüljön.
Szerepeljen tételként a költségvetésbe. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Végül is vissza lehet rakni. Ha olyan anyagi helyzetbe
kerülünk, úgy se tudjuk kifizetni. Ha ott van az előirányzat, éppenséggel vissza lehet rakni, de
az előirányzat még nem pénz.  

Rosta Zoltán    Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ennek a hat főnek, akiknek a bére
bent van, ebből a bérből a dolgozók részesülnek?

Lennerné Pál Szilvia intézményvezető: Plusz juttatásként?

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igen.

Lennerné  Pál  Szilvia  intézményvezető:  A  nevelő-oktató  munkát  segítők,  az
óvodapedagógusok, a dajkák és a pedagógiai asszisztensek. Egyéb pótlék címén megy. 

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Csak azért kérdezem, mert abban az
esetben, ha sikerült embert felvenni, akkor ezt már ők nem fogják kapni. Szerintem vissza
kellene tenni, aki bérből és fizetésből él, annak ez egy érvvágás. Egyéb pótlék címén megy.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ebből a 4.697.000,.-Ft-ból fűtést,
utat lehetne csinálni. 

Lennerné Pál Szilvia intézményvezető: Ha nem kapjuk meg a cafateriát,  nem lesz kinek
plusz juttatást adni. 

Rosta Zoltán Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mindig arról beszélünk, hogy az a
megtérülő, ami a jövőbe van fektetve, akkor talán ebből próbálunk lecsípni. 

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Hiába  hagynánk bent, de nem
tudnánk kifizetni. 

Lennerné Pál Szilvia intézményvezető: Amúgy ez a plusz juttatás is egy szerény összeg.
Kevesen vagyunk, napi szinten küzdünk a fennmaradásért és akkor még elvesznek tőlünk. Ezt
a dolgozókkal nem lehet jól lekommunikálni. Elindul egy rossz klíma, amitől már csak egy
lépés hogy elmennek. Ha elmegy még egy óvodapedagógus, akkor még egy csoportot meg
kell  szüntetni.  Akkor  a  működésképtelenség  határán  fogunk  állni.  Nem  szeretnénk  ezt
megélni, de előre kell vizionálni. 



Mayer Gábor    Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság tagja: Mindenképpen különbséget  kell
tenni a cafateria és a túlmunkáért járó fizetés között. Az egyiket a plusz munkáért kapják a
dolgozók, a másik a cafateria, ami jár minden dolgozónak. Nálunk is csökkent a pedagógus
létszám, meg kell tartani azokat a pedagógusokat, akik ilyen körülmények között dolgoznak.
Javaslom a tisztelt bizottságnak és a testületnek, hogy próbáljuk meg ezt a 4.000.000,-Ft-ot
valahonnan máshonnan elcsípni. 

Bajók  Józsefné  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke:  A  munkáltatói  illetmény
kiegészítés benne van, ahhoz nem nyúltunk. 

Lennerné Pál Szilvia intézményvezető: De abból csak egy kis kör részesül, cafateriát pedig
mindenki kap.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Én a magam részéről kivenném,
de azzal a dokumentált határozattal, hogy amint az Önkormányzatnak lehetősége lesz, azonnal
visszarakja. 

György Anita intézményvezető: Nálunk dettó ugyanez a helyzet, mint az óvodánál. Tegnap
megkaptam az új költségvetést, miszerint nem kapunk cafateriát. Én teljesen megértem, hogy
felelősen kell gazdálkodni és eddig is élveztük az Önkormányzat támogatását. Igyekeztünk
ezt oly módon segíteni, hogy olyan pályázatokat próbáltunk lehozni, hogy nem kellett hozzá
önerő. Nekem is az a problémám, hogy azt látom, nehéz szakembereket találni, Devecserbe
meg  különösen.  Nagyon  nagy  veszélye  van  ennek.  Lehet  nagyságrendileg  nem  nagy
összegekről  beszélünk,  de a lelki  oldala  sokkal  nagyobb súllyal  bír  a  kollégák szemében.
Ugyanis amilyen kliensekkel dolgozunk és akkor még ebből is elvesz az Önkormányzat. A
környező falvaknál meg azt látjuk, hogy azt mondják, gyere ide bármennyiért, ezzel mi nem
tudunk versenyezni, nem tudok itt tartani egyetlen egy munkavállalót sem. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Szeretném,  ha  mindkét  esetben  visszakerülne  a
költségvetésbe a cafateria.  

Vörös Tibor   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én is ezt javaslom. 

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Szeretném a szót átadni Annának,
hogy elmondja a költségvetésről a véleményét.

Szente-Takács  Anna igazgató:  Köszönöm,  hogy megkapom a  szót,  nem fogok szépeket
mondani. Lehúzhatjuk a rolót. Nagyon jól tudom milyen helyzetbe van az Önkormányzat. Én
a Jutkával délelőtt beszéltem, nem titok. Mondtam neki, ha jövőre itt ülök még és be kell
számolnom az intézmény munkájáról és marad a költségvetés, akkor tőlem ne várja senki,
hogy virítunk látogatói adatokkal, rendezvények számával. Mert ahol nincs fűtés, mert nem
lehet befűteni az intézményt, nincs meleg víz és már új dokumentumra sincs pénz, akkor oda
nem  fognak  bemenni  az  emberek.  A Művelődési  Ház  nem  tud  programokat  vásárolni,
olyanokat, amire a tömeg megmozdul. Járási székhelyen lévő könyvtárhoz nagyon méltatlan
helyzetbe  kerülünk.  Másfél  millió  forint  elvonásra  került  a  beszerzési  keretünkből,
állománygyarapítási keretből. Ebbe a keretbe benne volt 800.000,-Ft a folyóiratokra, amikből
már többre leszerződtünk és nem lehet visszamondani. Ebből ami marad, kb. 100 könyvet
fogunk tudni venni. Én sem veszem le a 60-as években kiadott világirodalom remekeit. Abban
az  esetben,  ha  állománygyarapításra  fordíthatjuk  a  1.500.000,-Ft-ot,  amit  máshonnan



megtakarítunk,  akkor  lehúzzuk.  Ne  várják  el,  hogy programokat  tartsunk,  ha  nem lesz  a
színpadon senki, ha nem lesz új könyv. A 4.000.000,-Ft-os rendezvény naptár, az 4.5000.000,-
Ft-al lett elfogadva, azt még le kellene faragni. Mi megegyeztünk abban, hogy 4.000.000,-Ft
és kértem, hogy a testület belátása szerint még faragjon le belőle. Felmerült többektől, hogy
mi  a  megoldás.  Tavaly  is  elmondtam,  a  kastélyépület  nem alkalmas  arra,  hogy könyvtár
működjön benne. A fenntartásra megy el a költségek kétharmada. A festését a Kft. meg tudja
majd  oldani,  de  nincs  meleg  víz,  a  fűtés  nem jó.  Egyre  lejjebb megyünk és  semmi  nem
történik. 

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Anna említette a festést, amelyre
1.000.000,-Ft  lett  az  előirányzat,  ezt  a  pénzt  vontuk  ki  a  táblázatból  azzal,  hogy  a  Kft.
segítségével  ez megoldható.  Az állománygyarapításhoz nyúltunk hozzá,  2.625.000,-Ft volt
betervezve újságra és könyvre. Ezt sokalltuk és utána néztünk a törvénynek és 1.125.00,-Ft-ot
beszéltünk meg, hogy elég újságra és könyvekre. A cafateria bennmarad, de egyenlőre nem
lehet kifizetni. Annának mondtam, hogy a folyóiratokat kellene kicsit megszanálni. 

Vörös Tibor    Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság    tagja:  Két  olyan terület  van,  a  fiatalság
érdekében a kultúra, oktatás a másik pedig a sport, ahol nem szabad spórolni. Rendeződhetne
ez a dolog, ha célegyenesbe jutna az Önkormányzat a beruházásokkal. Ha lehetőség van rá,
ezt vissza lehet pótolni. A folyóiratokat is meg lehetne rostálni. 

Szente-Takács Anna igazgató: Én azzal kezdtem, hogy ha máshonnan lefaragunk, kis értékű
tárgyi eszközből akár, akkor 1.000.000,-Ft-ot rárakhatunk-e az állománygyarapítási keretre?
Van még egy problémám. Májusba nyugdíjba vonul egy kolléga, aki helyett nem vehetünk fel
senkit, három emberrel fogunk működni. Van a Művelődési házban egy ember (hangsúlyozom
nem a  személye  ellen  van kifogásom),  aki nem az  intézmény feladatát  látja  el,  hanem a
Devecseri  tv  felvételeit  készíti.  Én  kértem  már  több  éve,  hogy  kerüljön  oda,  ahol  a
kormányzati funkció van, az pedig az Önkormányzat. Ha az Önkormányzat keretébe átkerül
ez az illető, akkor máris csökkent az intézmény összköltségvetése. 

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen, én ezt írásban be is adtam
javaslatként. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Akkor meg kell emelni az előirányzatot. Van nekünk
ilyen kormány funkció kiadásunk, de az megbízási. Ha az Önkormányzat ezt átveszi, akkor
abba a költségvetésbe kell betenni. 

Bajók Józsefné Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondanám, hogy az elvont
pénzeszközöket  a  következőkre  szeretnénk  felhasználni.  Az  egyik  az  Önkormányzat
fűtésrendszerének  felújítása,  amire  nulla  forint  volt  betervezve.  A másik  a  Meggyeserdei
lakóházaknál az ivóvíz hálózat kiépítése. Útjavításra is nulla forint volt betervezve és még oda
is  került  pénz.  Arra,  hogy Kovács  Zsolt  bére átkerülhet-e  az  Önkormányzathoz  arra  kitől
kapok választ?

Ferenczi Gábor polgármester: Azért nem támogatom ezt a felvetést, mert a tv és az újság
független  intézmény.  Azt  sem  támogatom,  hogy  a  Devecseri  Ujság  az  Önkormányzat
költségsora alatt legyen. A média függetlensége miatt tartanám egészségesnek, ha a újság és a
televízió külön működne.



Szente-Takács Anna igazgató: Akkor a kormányzati funkció is kerüljön át hozzánk, mert a
kormányzati funkcióhoz kell rakni az azt ellátó embereket. 

Baráth  Szilvia    Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Szeretném  én  is,  hogy  ha
megmaradna  a  dokumentum beszerzési  keret,  bár  a  folyóiratok  közül  lehetne  szelektálni.
Akinek módjában áll a kormányzati szinten tenni ezért,  az legyen szíves tegye meg, hogy
megkaphassuk a 15%-ot.

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Kérném,  hogy  a  fűtés  korszerűsítést  vegyük  ki  a
költségvetésből,  illetve  az  útfelújítás.  Fontosabbnak  tartanám  az  intézményeknek  a
működését. Van egy működő fűtésrendszerünk, csak nincs alternatív fűtés. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a  Vackor  Művészeti  Modell  Óvoda  és  Mini  Bölcsőde  költségvetésébe  kerüljön  vissza  a
4.697.700,-Ft-os cafateria juttatás.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 7  igen szavazattal, 1 tartózkodás
ellenében a következő határozatot hozta:

20/2020. (II.19.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  a  Vackor  Művészeti  Modell  Óvoda  és  Mini  Bölcsőde
költségvetésébe kerüljön vissza a 4.697.700,-Ft-os cafateria juttatás.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a  Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat költségvetésébe kerüljön vissza
az 1.207.980,-Ft-os cafateria juttatás.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 7  igen szavazattal, 1 tartózkodás
ellenében a következő határozatot hozta:

21/2020. (II.19.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  a  Devecseri  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat
költségvetésébe kerüljön vissza az 1.207.980,-Ft-os cafateria juttatás.

Bajók  Józsefné  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Ki ért  egyet  azzal,  hogy  a
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésébe kerüljön vissza  a könyvtári
állománygyarapításra  szánt  eredeti  2.625.000,-Ft-os  összeg  azzal  a  feltétellel,  hogy másik
soron spórolja meg.   



Szabó  Kinga  pénzügyi  irodavezető:  Itt  már  csak  a  rendezvény  összege  kérdéses.  A
betervezett 4 millió forinttal, vagy 550.000,-Ft-al növelten fogadjuk el.  

Ferenczi Gábor polgármester: Tegyük vissza a 4.550.000,-Ft-ot, mert akkor lesz mozgástér.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a  Képviselő-testület  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház költségvetésében
550.000,-Ft-tal emelje meg a rendezvényekre szánt összeget.

22/2020. (II.19.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett nem támogatja, hogy a Képviselő-testület a Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésében 550.000,-Ft-tal emelje
meg a rendezvényekre szánt összeget.

Szente-Takács Anna igazgató: Melyik fog elmaradni?

Mayer Gábor    Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság tagja: Vissza  kell  hozni  a  rendezvény
naptárat és meg kell beszélni. 

Rosta  Zoltán  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja:  Javaslom,  hogy  Kovács  Zsolt
kerüljön át a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. állományába.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
Kovács  Zsolt,  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  dolgozója  kerüljön  át  a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. állományába.

23/2020. (II.19.) GÜB. h a t á r o z a t:

A  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  2  igen  szavazattal,  4  nem
szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatja, hogy Kovács Zsolt, a
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozója kerüljön át a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. állományába.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  alapító  okiratába  kerüljön  felvételre  a



083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása kormányzati funkció.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5  igen  szavazattal,  1  nem
szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

24/2020. (II.19.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  alapító
okiratába kerüljön felvételre a 083050 Televízió-műsor szolgáltatása
és támogatása kormányzati funkció.

Lennerné  Pál  Szilvia  és  György  Anita  intézményvezetők,  valamint  Szente-Takács  Anna
igazgató elhagyta az üléstermet. 

Molnár András Kadocsa igazgató:  Annyi  módosult  a  Startmunka programban,  hogy két
programelemet engedélyeztek  csak,  ezáltal  a  bérjáruléka  csökken  az  eredetileg  irányzott
számoknál.  36  fő  helyett  csak  24  főt  engedélyeznek.  Ma  érkezett  egy  levél  a
kormányhivataltól,  hogy  tartós  közfoglalkoztatási  programban  50%-kal  csökkentik  a
létszámkeretet.  Akik  eddig  az  önkormányzati  intézményeknél  dolgoztak,  illetve  a  Kft.-nél
dolgoztak, azoknak az 50%-át tarthatjuk meg, összesen 14 fő lesz. 

Mayer Gábor   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A sportegyesület támogatás nincsen
bent. A piac bevételeiről, ha hallanánk valamit, mert azt se igazából láttam. A 2016-os, 2017-
es  költséget  hoztam magammal,  amiben mindkét  évben 20.000.000,-Ft.  Mondja már  meg
valaki a két év alatt, hogyan lett a duplája?

Molnár András Kadocsa igazgató: Azóta többször volt minimálbér emelés, az nagyon sokat
hozzá tesz. Az üzemanyagárak, eszközök árai is sokat emelkedtek.

Mayer Gábor   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem tudom elfogadni, mert annyit
nem emelkedett. Én örültem volna, ha a duplájára emelkednek a bérek. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető:  A múlt évben, meg most is a gépek karbantartására
milliós nagyságrend ment el.

Mayer Gábor   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Az Önkormányzat amikor átvette a
piacot,  az  előzetes  felmérések  alapján  havi  7.000.000,-Ft-al  számoltak,  az  egy  évben
84.000.000,-Ft, akkor ehhez még hozzájön a 40 millió. 

Molnár András  Kadocsa igazgató:  Mi a  Kft-t  egyébként  óriási  mínusszal  vettük  át.  Az
elmúlt  három,  négy  hónapban  18.000.000,-Ft-ot  költöttünk  szemétszállításra.  Ezen  kívül
8.000.000-Ft hangárbérleti kintlévőségünk volt. 

Mayer Gábor    Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A piacról mennyi bevétele van a
Kft-nek? Mennyi ami realizálódott?

Vörös  Tibor    Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: A heti  bevétel  az  elmúlt  héten
1.300.000,-Ft körül volt. Az előző heti is szintén. Egyedül január volt az az 1 hónap, amikor



700.000,-Ft körül volt a heti bevétel. Jó lenne, ha ezt az ütemet tudnánk tartani, mert a szezon
is most kezdődik.  

Rosta Zoltán   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De nem ezt kell számolni, hiába van
bevétel, ha van költség is. Azt kell megnézni ténylegesen marad-e bent vagy nem.

Mayer Gábor   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ha nem marad bent semmi, akkor
nagyon gyorsan ki kell adni. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: A 2016-os, 2017-es költségvetéshez hozzátenném, hogy
a tényadatok nem ennyik voltak. Sőt az utolsó évben, amikor vezetőváltás volt, a piacból is
milliókat vett át a Kft. 

Mayer  Gábor    Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Én  ezt  gondolatébresztőnek
szántam. Ezt a kérdést úgy gondolom körbe kellene járni. 

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy  Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati  rendeletét
alkossa  meg  az  elhangzott  módosításoknak  és  a  Startmunka  program  változásainak
megfelelően. 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5  igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:

25/2020. (II.19.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg az elhangzott módosításoknak
és a Startmunka program változásainak megfelelően. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető és Vörös Tibor bizottsági tag elhagyta az üléstermet.

4./     Napirendi     pont:

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések és
bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Az anyagot mindenki megkapta.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Baráth  Szilvia    Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Aki  házasságot  köt  a  hivatali
helyiségen kívül,  az  10.000,-Ft  fizet  ezért,  aki  celebrálja,  annak 15.000,-Ft-ot  fizetünk.  A



különbséget a hivatal fizeti? 

Vörösné Soós Ágnes jegyző: Igen.

Baráth Szilvia Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem lehetne ugyanannyi, hogy ne
kelljen fizetnünk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Teljesen jogos.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság   elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint
a hivatali munkaidőn kívül történő  házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok
létesítésének  engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló  rendeletét alkossa meg azzal a
módosítással, hogy a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat az anyakönyvvezető hivatali
helyiségén  vagy  hivatali  munkaidején  kívül  történő  megkötése  és  létesítése  esetén  a
megrendelők 15.000 Ft/alkalom díjat kötelesek fizetni.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

26/2020. (II.19.) GÜB. h a t á r o z a t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendeletét alkossa meg
azzal  a  módosítással,  hogy  a  házasság  és  a  bejegyzett  élettársi
kapcsolat  az  anyakönyvvezető  hivatali  helyiségén  vagy  hivatali
munkaidején  kívül  történő  megkötése  és  létesítése  esetén  a
megrendelők 15.000 Ft/alkalom díjat kötelesek fizetni.

5./     Napirendi     pont:

TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú  "Leromlott  városi  terület
rehabilitációja Devecserben" (szociális bérlakások építése), elnevezésű pályázattal
kapcsolatos projektmenedzseri és pénzügyi vezetői feladatok

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bajók  Józsefné  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság    elnöke: A  pályázattal  kapcsolatos
projektmenedzseri és pénzügyi vezetői feladatok elvégzésére 2018. április 6. napján készült
megbízási szerződés alapján a megbízott részére 2019. október 1. -2019. december 31. napja
közötti  időszakban  elvégzett  feladatokra  605.217,-  Ft  megbízási  díj  és  105.913,-  Ft
munkáltatót  terhelő  szochót,  összesen  711.130,-  Ft-ot  kell  kifizetni.  Amennyiben  az



Önkormányzat úgy dönt, hogy a 711.130,- Ft összeget átmenetileg a költségvetési számláról
biztosítja,  akkor  ezen  összeget  a  Kincstári  számlára  át  kell  utalni,  onnan  fizethető  ki  a
megbízási díj és járulékai. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Vörös Tibor a bizottsági tag visszaérkezett az ülésterembe.

Holczinger  László    Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Mennyi  a  díj,  amit  el  kell
számolni.

Szentes Gáborné ügyintéző: 100%-ban elszámolható ez a költség. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság   elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 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  Önkormányzata  költségvetési  számlájáról
átmenetileg – 711.130,- Ft összeget biztosítson önrészként a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú "Leromlott városi terület rehabilitációja Devecserben" (szociális bérlakások
építése), elnevezésű pályázathoz.  
2./  A Képviselő-testület  járuljon  hozzá,  hogy az  önrész  átutalásra  kerüljön  a  10048005-
00337294-00000024-es számú Magyar Államkincstárnál vezetett kincstári számlára.
3./A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  szükséges  intézkedéseket
megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./,2./,3/ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

27/2020. (II.19.) 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  Önkormányzata
költségvetési  számlájáról  átmenetileg  –  711.130,-  Ft  összeget
biztosítson  önrészként  a  TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú  "Leromlott  városi  terület  rehabilitációja
Devecserben" (szociális bérlakások építése), elnevezésű pályázathoz.

2./  A Képviselő-testület  járuljon  hozzá,  hogy  az  önrész  átutalásra
kerüljön  a  10048005-00337294-00000024-es  számú  Magyar
Államkincstárnál vezetett kincstári számlára.

3./A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./,2./ ,3/ azonnal



6./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzat gyepmesteri feladatainak ellátása

 Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság    elnöke: Minárcsik Sándor, a Sárvár és
Kemenesalja  Mentett  Kutyáiért  Alapítvány  alapítója,  kuratóriumi  tag  kérte,  hogy  a
továbbiakban a város ebrendészeti tevékenységét az alapítvány láthassa el, változatlan díjazás
ellenében. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Holczinger  László    Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Javasolnám,  hogy  legyen
határozatlan időre, mert akkor nem kell minden évben. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Arról  van  szó,  hogy a  celldömölki  székhelyről  el  kellett
jönniük, mert olyan belterületen működtek, ami zavarta a helyi lakosságot. Az egész térségből
befogadnak állatokat. A szerződésben azért szerepeljen, hogy elsősorban a Devecserben talált
kutyákat fogadja be, élvezzünk elsőbbséget. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság   elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 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  Önkormányzata  és  Minárcsik  Sándor  egyéni
vállalkozó között – a település belterületén a kóbor állatok befogására – létrejött vállalkozási
szerződést 2020. február 29-ig hosszabbítsa meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban jelzett szerződés
meghosszabbítása  érdekében a szükséges  intézkedéseket  tegye  meg és  a  fenti  döntésről  a
vállalkozót értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal      

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

28/2020. (II.19.) 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  Önkormányzata  és
Minárcsik Sándor egyéni vállalkozó között – a település belterületén a
kóbor  állatok  befogására  –  létrejött  vállalkozási  szerződést  2020.
február 29-ig hosszabbítsa meg.

2./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert,  hogy az 1./
pontban  jelzett  szerződés  meghosszabbítása  érdekében  a  szükséges



intézkedéseket tegye meg és a fenti döntésről a vállalkozót értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal      

Mayer Gábor   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Azért egy menhelynél 30 nap kevés
a felmondási időre. Mit javaslunk, három vagy hat hónap?

Ferenczi Gábor polgármester: Az ebrendészeti telepen 14 nap a kötelező, amíg ott lehet
tartani. 

Holczinger László Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság tagja: Szerintem 30 napot  kellene
beletenni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Azt rögzíteni kellene, hogy az állatmenhely vonatkozásában
90 nap, az ebrendészeti feladatoknál nem indokolt.

Szentes  Gáborné  ügyintéző: Mi  már  kötöttünk  az  Alapítvánnyal  szerződést  a  menhely
működtetésére, most arról van szó, hogy a kóbor állatok befogására kötünk szerződést. 

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor viszont a 3 hónap sok, maradjunk a 30 napnál. 

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság   elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 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 a Sárvár és Kemenesalja Mentett
Kutyáiért Alapítvánnyal (9700 Szombathely, Viktória u. 7/B. 2/19., adószám: 18847224-1-18,
képv.:  Minárcsik Sándor alapító)   –  a  település  belterületén a  kóbor állatok befogására –
vállalkozási szerződést kössön határozatlan időre 30 napos felmondási idővel.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban jelzett szerződés
megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg és a fenti döntésről az alapítványt
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

29/2020. (II.19.) 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 a Sárvár és
Kemenesalja  Mentett  Kutyáiért  Alapítvánnyal  (9700  Szombathely,
Viktória  u.  7/B.  2/19.,  adószám:  18847224-1-18,  képv.:  Minárcsik
Sándor alapító)  – a település belterületén a kóbor állatok befogására –
vállalkozási  szerződést  kössön  határozatlan  időre  30  napos
felmondási idővel.



2./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert,  hogy az 1./
pontban  jelzett  szerződés  megkötése  érdekében  a  szükséges
intézkedéseket tegye meg és a fenti döntésről az alapítványt értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal 

7./     Napirendi     pont:

Metrical Kft.-vel keretszerződés kötése

 Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság   elnöke: Az anyagot mindenki megkapta.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Rosta Zoltán    Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság tagja: Köszönjük de nem, elküldjük az
elutasítást. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ezt már akkor testületi ülésre nem vinném be. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság   elnöke:  Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 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  a METRICAL Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft-vel  (8330 Sümeg,  Somoskert  u.  2/7.)  ne kössön kedvezményes vásárlásra
vonatkozó keretszerződést.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy határozatát az érintett részére küldje
meg.

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

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

30/2020. (II.19.) 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  a
METRICAL  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft-vel  (8330  Sümeg,
Somoskert  u.  2/7.)  ne  kössön  kedvezményes  vásárlásra  vonatkozó
keretszerződést.



2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy határozatát az
érintett részére küldje meg.

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

8./     Napirendi     pont:

Vitnyéd 4x4 SE kérelme 0621/5 hrsz.-ú ingatlan használatára

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság    elnöke: A Vitnyéd 4x4 SE képviselője
azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy 2020. július 17-18. között – a
tavalyi évhez hasonlóan - terepjáró találkozó céljára szeretnék igénybe venni Devecser Város
Önkormányzata  tulajdonát  képező devecseri  0621/5  hrsz-ú  „telephely”  megnevezésű 5 ha
6211 m2 nagyságú ingatlan területét  és  az erdei  iskola épületét.  Van-e ezzel  kapcsolatban
kérdés, hozzászólás?

Ferenczi  Gábor  polgármester: Tavaly  az  Önkormányzat  egy  hétvégére  bérbe  adta  a
területet. Semmilyen kárt nem okoztak, rendben adták vissza a területet.

Ihászné Szabó Katalin     Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De a rekultivációt bele kell
tenni.

Vörös Tibor   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Legyen az összeg 100.000,-Ft. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság   elnöke:  Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 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 ahhoz,  hogy  a
Vitnyéd  4x4  SE (9371  Vitnyéd,  Szent  Antal  út  3.  A.  épület)  2020.  július  17-18.  közötti
időszakban  Devecser  Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező  devecseri  0621/5  hrsz-ú
„telephely” megnevezésű 5 ha 6211 m2 nagyságú ingatlanát, valamint az erdei iskola épületét
terepjáró találkozó céljára vegye igénybe bruttó 100.000,- Ft összegen, azzal, hogy az igénybe
vett területet az eredeti állapotba vissza kell állítani.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a használati szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 7  igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:



31/2020. (II.19.) 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 ahhoz, hogy a Vitnyéd 4x4 SE (9371 Vitnyéd, Szent Antal út 3.
A.  épület)  2020.  július  17-18.  közötti  időszakban  Devecser  Város
Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/5 hrsz-ú „telephely”
megnevezésű  5 ha 6211 m2 nagyságú ingatlanát,  valamint  az  erdei
iskola  épületét  terepjáró  találkozó  céljára  vegye  igénybe  bruttó
100.000,- Ft összegen, azzal, hogy az igénybe vett területet az eredeti
állapotba vissza kell állítani.

2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a
használati szerződést aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

9  ./     Napirendi     pont:

YUKKA SKS.R.O. Kft.  kérelme a 0623/2 hrsz.-ú ingatlan használatára

 Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bajók  Józsefné  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság    elnöke: 2020.  február  12.  napján  a
JUKKA SKS.R.O Kft. (Szlovákia, 92208 Rakovice 24.) képviselője azzal a kéréssel fordult a
Tisztelt  Képviselő-testülethez,  hogy március hónapban 10 napra szeretne bérbe venni  egy
raktárhelyiséget facsemeték tárolása céljából, vízvételi lehetőséggel. A „Használt-cikk” piac
mellett található egy részére is megfelelő kb. 140 m2 nagyságú raktárhelyiség.  Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Szentes Gáborné ügyintéző: Földlabdás fákat visznek, amit locsolni kell és majd eladják. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Tavaly  is  béreltek  tőlünk.  Egy  romos  raktárat  bérelnek,
amibe se villany, se víz. Mivel ez a jobb oldalon van, egy tartályba odavinnénk a vizet, hogy
locsolni tudják a csemetéket. 

Bajók Józsefné  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság    elnöke: Ahogy az  előbbinél  is,  itt  is
rendezetten adják vissza. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság   elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 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  a  JUKKA  SKS.R.O  Kft.
(Szlovákia,  92208  Rakovice  24.)  részére  adja  bérbe  Devecser  Város  Önkormányzata
tulajdonát  képező  devecseri  0623/2  hrsz.-ú  ingatlanon  található  kb.  140  m2 nagyságú
raktárépületét vízellátás biztosításával bruttó 15.000,- Ft összegen 2020. március hónapban 10
nap időtartamra azzal, hogy az épületet rendezetten adják vissza.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

32/2020. (II.19.) 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 a JUKKA
SKS.R.O  Kft.  (Szlovákia,  92208  Rakovice  24.)  részére  adja  bérbe
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0623/2
hrsz.-ú  ingatlanon  található  kb.  140  m2 nagyságú  raktárépületét
vízellátás  biztosításával  bruttó  15.000,-  Ft  összegen  2020.  március
hónapban 10 nap időtartamra azzal, hogy az épületet rendezetten adják
vissza.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a bérleti
szerződést írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

10./     Napirendi     pont:

VE-KON-BO 99 Kft. kérelmének visszavonása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bajók  Józsefné  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság    elnöke: A Kft.  a  savanyító  üzemet
szerette  volna  bérbe  venni.  A  Kormányhivatal  tekintettel  arra,  hogy  a  savanyító  üzem a
Startmunka  program  keretében  működik,  a  biztonságos  munkavégzés  feltételeinek  és  az
egészségügyi követelményeknek a betartását, valamint a zavartalan ellenőrzés lehetőségének
biztosítását figyelembe véve nem tartja szerencsésnek a helyiség bérbeadását. Amennyiben
viszont a Képviselő-testület továbbra is bérbe kívánja adni a helyiséget, abban az esetben a 2
fő közfoglalkoztatott  bérköltségét nem támogatják.  Hatályon kívül kell  helyezni a korábbi
határozatot. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bajók Józsefné Gazdasági és Ügyrendi Bizottság   elnöke: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 8 fő, a döntéshozatalban 8 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 a 28/2020. (I.30.) Kt. határozatát
helyezze hatályon kívül.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy döntéséről  a VE-KON-BO 99
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 8 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

33/2020. (II.19.) 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  a
28/2020. (I.30.) Kt. határozatát helyezze hatályon kívül.

2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy
döntéséről  a  VE-KON-BO  99  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.-t
értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal

Több napirendi pont nem volt, Bajók  Józsefné  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság
elnöke:  megköszönte a nyilvános ülésen való részvételt, az ülést 15:23 órakor bezárta.
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