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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi;
Oktatási, Kulturális és Sport; valamint Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottságainak 2017. március  28-án  (kedden) 13:00  órai
kezdettel megtartott együttes nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
   Devecser, Jókai u. 3.

Jelen vannak: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Holczinger László bizottság elnöke
Óvári Márton
Mayer Gábor
Cserny Pál                      bizottsági tagok

 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:
 
Mayer Gábor bizottság elnöke        
Séfer Hajnalka bizottsági tag 

Szociális, Egészségügyi, Rend-és Környezetvédelmi Bizottság:

Óvári Márton bizottság elnöke
Holczinger László
Rosta Zoltán bizottsági tagok

Távolmaradásukat előzetesen nem jelentették be:
Kozma  György  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság;  valamint  Oktatási,  Kulturális  és  Sport
Bizottság tagja,
Bognár Ferencné  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság; valamint Szociális, Egészségügyi,
Rend-és Környezetvédelmi Bizottság tagja,
Horváth Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja,
Szövérfi Zoltánné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja



Tanácskozási joggal jelen vannak:
Ferenczi Gábor polgármester
Kovács László alpolgármester
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
Vraskó Zsolt Leier Kft.
Varga József Kappel és Tsa Kft.
Kéthelyi Márton Völgyzugoly Műhely Kft.
Korsós Renáta Völgyzugoly Műhely Kft.
Kocsy Miklós Devecser SE
Heizler Gábor Devecser SE
Benkő István Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület
Kovács Zsolt Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület
Ács Attila Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
Varga Tamás Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Bognár Sándor Városi Polgárőr Egyesület
Somogyiné Nagy Gizella Városi Polgárőr Egyesület
Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár- és Művelődési Ház igazgató
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Várbiróné Bencze Barbara jegyzőkönyvvezető

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszöntöm az ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel
a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van.

A nyilvános ülést megnyitom.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Szeretném,  ha  az  írásban  kiküldött
napirendeket  megtárgyalnánk,  azzal,  hogy elsőként  két  tájékoztatást  hallgatnánk  meg.  Az
egyik a Téglagyár bányakutatási  tevékenységével kapcsolatos. Üdvözlöm Vraskó Zsoltot a
téglagyár  vezetőjét  és  a  tervező  urat,  aki  a  vízügyi  szakvéleményt  készítette.  A másik
tájékoztatót a Völgyzugoly Kft. két képviselője tartaná a rendezési tervvel kapcsolatban. Ezt a
két  napirendi  pontot  vennénk  elsőként.  A  jelenlévő  bizottsági tagok száma 4  fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Javaslom, hogy a kiküldött meghívó szerinti 22-es, 23-as
napirendi pontokat ne tárgyaljuk.

A Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a  napirendet  az
alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

1. Leier Kft. szóbeli tájékoztatója a Téglagyár bányakutatási
tevékenységéről 

Vraskó Zsolt



2. Völgyzugoly Kft. szóbeli tájékoztatója a Rendezési Terv
felülvizsgálatáról

Kéthelyi Márton

3. Devecseri Sportegyesület beszámolója a TAO pályázat
állásáról

Kocsy Miklós
Heizler Gábor

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. Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

6. Beszámoló a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016.
évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

7. Beszámoló  a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi
munkájáról

Ferenczi Gábor
polgármester

8. Beszámoló  a Devecseri Városi Könyvtár és  Művelődési Ház
2016. évben végzett tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

9. Devecseri  Városi Könyvtár és Művelődési Ház terembérleti
díjainak megállapítása

Ferenczi Gábor
polgármester

10. Devecseri  Városi Könyvtár és Művelődési Ház részére
multifunkciós gép vásárlása

Ferenczi Gábor
polgármester

11. Devecser  Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatási
kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

12. Városi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

13. 2017-2018.  évi Startmunka programmal kapcsolatos
beszerzések 

Ferenczi Gábor
polgármester

14. Tájékoztató a Használt-cikk piac működéséről Ferenczi Gábor
polgármester

15. 0623/2  hrsz.-ú –  Lomis-piac –  munka- és tűzvédelmi
feladatainak ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

16. 0623/2  hrsz.-ú „Használt-cikk”  piacon lévő kamerarendszer
felújítása

Ferenczi Gábor
polgármester

17. 623  hrsz.-ú ingatlanban –  Devecser, Jókai u. 1. - villamos
szerelési munkák

Ferenczi Gábor
polgármester

18. Devecser,  Szent I. 17. sz. alatti ingatlan belső fűtési rendszer
kiépítése

Ferenczi Gábor
polgármester

19. Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti terve Ferenczi Gábor
polgármester



20. Iparterületen árok kialakítása Ferenczi Gábor
polgármester

21. Rendezési tervhez kapcsolódó főépítészi tevékenység ellátása Ferenczi Gábor
polgármester

22. Rendezési  terv módosításhoz –  bányaterület - kapcsolódó
főépítészi tevékenység ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

23. „Táncsics” Mezőgazdasági Zrt. kérelme a 653/1 hrsz-ú ingatlan
vételére

Ferenczi Gábor
polgármester

24. Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri
Tagintézménye átszervezésének véleményezése

Ferenczi Gábor
polgármester

25. Fanni Házat Támogató Alapítvánnyal kötendő együttműködési
megállapodás tervezete

Ferenczi Gábor
polgármester

26. Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével kapcsolatban Ferenczi Gábor
polgármester

27. A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep 2017. évi
monitoring vizsgálatainak elvégzésére pályázati kiírásról
szóló döntés meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

28. Vegyes ügyek

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:

Leier Kft. szóbeli tájékoztatója a Téglagyár bányakutatási tevékenységéről 

Előadó: Vraskó Zsolt

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megkérném, Vraskó Zsoltot, hogy mondja el a
tájékoztatását.

Vraskó Zsolt Leier Kft.: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy tájékoztatást adhatunk és
eloszlathatjuk a kételyeket. Tavaly volt 15 éve, hogy a városban tevékenykedem. Az alapja
ennek  az  egésznek,  hogy 18  éve  van  a  Leier  Devecserben.  Az elmúlt  18  évben  jelentős
beruházásokat hajtottunk végre és tizenötszörösére nőtt a termelés kapacitásuk. Eljött az az
idő, hogy a jövőbe tekintsünk és további területek vásárlására lesz szükségünk. Ez azt jelenti,
hogy a kapacitásunk szépen fokozatosan növekszik, a devecseri téglagyár a legnagyobb, ami
Magyarországon működik. Annak, hogy tovább tudjunk lépni, annak az egyik feltétele volt,
mindenféle engedélyeztetésen túl, hogy összhangba kerüljünk a város rendezési tervével. Ez
azt jelenti, hogy a jövőben megvásárolandó vagy kibányászandó területeknek közüzemi bánya
besorolásúnak kell lennie a rendezési terven. Mivel ez mezőgazdasági terület megnevezésű
volt, nem lehet folytatni a területen az engedélyeztetési eljárást a bányakapitányságnál és nem
tudunk  továbblépni.  Ezért  kértem  a  Jegyző  Urat  és  a  Polgármester  Urat,  valamint  a



Völgyzugoly  kft.  képviselőit,  hogy  ebben  segítsenek.  Ezt  a  segítséget  megkaptam,  amit
nagyon  szépen  köszönök.  Itt  merült  fel  kérdésként,  hogy  hogyan  fogják  befolyásolni  a
közeljövőben létrehozandó bányaterületek a város vízellátását.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Korrigálni szeretnék, nem a vízellátást, hanem
a talajvízszintjét. 

Vraskó  Zsolt  Leier  Kft.: Mint  már  mondtam  18  éve  tevékenykedünk,  és  ugyanezt  a
tevékenységet  folytattuk,  tehát  nem  változik  nagy  mértékben.  Ezt  a  mennyiséget  fogjuk
valószínűleg  a  következő  években  kitermelni.  Felkérem a  kollégát,  aki  a  dokumentumot
előkészítette, hogy mondja el hogyan fog kinézni a terület vízellátása.

Bendes István jegyző: Az anyag, ami a rendezési tervhez készült, abban is benne van, hogy
várhatóan a talajvízszint csökkenni fog Devecser egyes részein, várhatóan itt az alsó részeken.
Illetve szerepel magában az anyagban, hogy javasolják megadni az engedélyt, de leírják, hogy
a talajvízszintben és kutak szintéjében változás lehet. Okozhat-e problémát a házakban, hogy
a talajvízszint változik. Ez a fajta változás okoz-e mozgást magában a talajban, ami a házakon
adott esetben jelentkezhet. 

Varga József Kappel és Tsa. Kft.: Köszöntök én is mindenkit. Egy bányászati beruházást
komoly engedélyezés előz meg, vizsgálják a környezeti elemek hatásait is. A kérdéses terület
a jelenlegi bányaüzemtől nyugatra terül el, és a jelenlegi bányaüzem sem mutat érzékelhető
hatást itt a városban. A beruházással érintett területen lesz változás, mert ott letakarításra kerül
az agyag feletti  vékony viszonylag nem olyan jó minőségű fedő kőzet.  Ebben a kőzetben
talajvíz  is  csak  lencsésen  jelenik  meg,  tehát  nem  összefüggő  a  talajvíz,  kivéve  a  patak
környezetében. Ugye mert a patak környezetében egy vékony sávban a talajvíztároló táplálja a
patakot,  tehát  csak ott  beszélhetünk összefüggő talajvízről.  Esetünkben ezt  a  patakot  nem
fogja oly mértékben megközelíteni  a bányászati  tevékenység, hogy hatással lenne a patak
vízére.  Tehát  kijelenthetjük azt,  hogy a belterületi  részeken nem fog semmilyen változást
okozni a bányászat. 

Vraskó  Zsolt  Leier  Kft.: Egy  pillanat! A rendezési tervben nem csak erről a nyugati
területről van szó, hanem déli és keleti területről is. Viszont a bányászat önmagában nem az
egész területen egyszerre fog megvalósulni, hanem részenként. Ezt úgy kell elképzelni, hogy
egy vastagabb agyagrészből bányásszuk ki a számunkra engedélyezett, 142 m szintig.
Tulajdonképpen egy lencsét fogunk benne képezni. Az agyag elég jó szigetelő, hogy a
környező területről nem engedi át a talajvizet. Ami a bányatóban található víz, esővíz, a felső
rétegből beszivárgott víz, ami ott található. Ez beállt bizonyos szintre, ami nem változik.
Amikor a bányászat leginkább zajlik, az a nyári és őszi időszak eleje. Ekkor fordul elő, hogy
ki kell szívatni a területet, hogy a bányaművelést végre tudjuk hajtani. Ez úgy történik, hogy
egyik részről a másikra szívatjuk a vizet, tehát tulajdonképpen a víz ezen a területen marad.
Azt gondolom eddig se befolyásoltuk a város kútjaiban lévő vizet, illetve a ház alatti
talajvizet, úgyhogy én ilyen téren nyugodt vagyok. Szeretnék sokáig itt dolgozni és nem
szeretném hallani a lakóktól, hogy a Leier milyen károkat okozott, ezért én azt gondolom,
hogy ennek semmilyen relevanciája nem lesz a jövőben. 

Varga     József   Kappel és Tsa. Kft.  : Én azt gondoltam az ivóvízbázissal.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,



Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja  : Nem-nem, az ivóvízbázis és a kutak teljesen
külön vannak. Én az anyagot áttanulmányoztam és ismerem már régóta ezt a tevékenységet.
Ami  felmerült  az  egy  régebbi  probléma  volt. Összefüggés volt itt a bauxit bányászattal
kapcsolatban. Itt a karsztterületet nem érinti, mert az egy kicsit odébb van. Nagyon mélyen
van a kút, 165 m, a jelenlegi kiegészítő vízbázisunkat sem érinti, mert az alatta lévő rétegből
jön a víz. 

Varga     József   Kappel és Tsa. Kft.  : A talajvizet a bányászat érdemben nem befolyásolja. A
mezőgazdaság szennyezte be a kemikáliák használatával. Egyes helyeken már odáig
jutottunk, hogy az öntözést sem ajánlják. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Tulajdonképpen 2 élő vízfolyás működik a
területen. Az egyik az Egres patak, a másik pedig a malom árok. A malom árok az teljesen
száraz évek, talán évtizedek óta. Az Egres patak is csak időszakosan működik. Gyakorlatilag a
Kígyós  patak,  ami  távolabb  van,  de  az  a  másik  oldalon  megy.  Nem tudom a  gazdasági
bizottság tagjainak illetve a jelen lévőknek van-e kérdése.

Ferenczi Gábor polgármester: Magam részéről úgy gondolom, de szerintem a Képviselő-
testület  is  egyetért  velem,  hogy  a  Leier  cégcsoport,  azon  belül  a  devecseri  üzemet  az
Önkormányzat stratégiai partnerének tekinti. Nyilvánvalóan a Jegyző Úr és én is igyekeztünk
segíteni ezt a folyamatot, hogy a szükséges engedélyeket minél hamarabb megkapják és a
kapacitásukat bővíteni tudják. Én tisztában voltam azzal, hogy ezek a területek kijjebb esnek a
település  körzetén,  ezért  is  voltam nyugodt,  hogy ez  nem fogja befolyásolni  a  belterületi
vízellátást,  illetve  az  épületek  állagát.  Fontos  egy  ilyen  volumenű  beruházás  esetében
tájékoztatni  az  Önkormányzatot,  a  Képviselő-testületet,  illetve  a  lakosságot.  Én
megköszönöm,  hogy  ezt  a  tájékoztatást  megkaptuk  és  remélem  mindenki  megkapta  a
szükséges válaszokat a felmerült kérdésekre.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tajga: Köszönjük szépen, további jó munkát kívánok.
Ha valamilyen kérdés merül fel,  akkor jelentkezni fogunk. Felkérném a Völgyzugoly Kft.
képviseletét, hogy adjanak rövid tájékoztatást a rendezési terv folyamatáról.

Vraskó Zsolt Leier Kft. képviselője és Varga József Kappel és Tsa. Kft. képviselője elhagyták
az üléstermet.

2./     Napirendi     pont:

Völgyzugoly Kft. szóbeli tájékoztatója a Rendezési Terv felülvizsgálatáról

Előadó: Kéthelyi Márton

Kéthelyi Márton Völgyzugoly Kft.: Üdvözlök mindenkit.  A rendezési terv felülvizsgálata
megkezdődött.  Bizonyos  értelemben  egy fontos  állomásnál  tartunk,  hiszen  a  megalapozó
vizsgálat kiegészítése elkészült, ezt most magunkkal is hoztuk. Ez igazából a korábbi integrált
településfejlesztési stratégiához készült a vizsgálat kiegészítés, ahol igazából azok a fontos
fejezetek  kerülnek  bemutatásra,  amik  konkrétan  a  tervezési  folyamatot  befolyásolják.
Mostanra van egy egész jó rálátásunk a településre. Ami miatt most fontos ez a beszámoló,



mert 2017. január 1-től új jogszabályok jöttek, amik a mi munkánkat is befolyásolják, hiszen a
településkép védelméről  szóló 2016.  évi  törvény azt  mondja,  illetve ezzel  összefüggésben
kormányrendelet,  hogy  a  helyi  építészeti  szabályzatokban  a  településképre  vonatkozó
előírások nem lehetnek. Ez azt jelenti,  hogy október 1-ig élhetnek a hatályos helyi építési
szabályzatban  benne  lévő  településkép  leírások.  A  törvény,  illetve  a  kormányrendelet
kimondja, hogy október 1. után minden településnek egy úgynevezett településképi arculati
kézikönyvet  kell  készíteni.  Ezzel  kapcsolatban  a  Miniszterelnökség  adott  mintát  és
iránymutatást, hogy ennek hogyan is kell kinézni. Településkép fontos karaktereit mutatja be,
azt a célt szolgálja a Miniszterelnökség szerint, hogy mindenki számára érthető dokumentum
legyen a településen,  ahol  a  lakók tisztában vannak azzal,  hogy milyen értékek vannak a
településen  és  milyen  karakterek  fontosak.  Erre  alapozva kell  készíteni  egy településképi
rendeletet,  ami  egyrészt  a  különböző  településképi  előírásokat  tartalmazza.  A
Miniszterelnökség a települések részére várhatóan biztosít forrást. A szerződésünkben most 2
munkafázis következik, amiben számítunk a bizottságra, és ha lehetőség van, rá egyeztessünk.
Korábban  kaptunk  muníciót,  azzal  kapcsolatban,  hogy  a  városnak  milyen  módosítási
elképzelési vannak. Át kell nézni, hogy ezek megvannak-e még, és ehhez még újak is biztos
jöttek.  Az  Önkormányzat  valamilyen  fórumon  még  begyűjtse  a  lakosoktól,  gazdálkodó
szervezetektől, hogy nekik milyen módosítási elképzelésük van. 

Kozma  György  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja;  Oktatási,  Kulturális  és  Sport
Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 

Bendes István jegyző: Annyit  szeretnék kiegészítésként elmondani,  hogy amiről Kéthelyi
Márton beszélt az a településképi arculati kézikönyv, az október 31. nagyon rövid határidő és
még sehogy sem állunk. Várunk a miniszteri levélre, hogy adnak-e támogatást vagy sem, mert
ha nem akkor nem fog működni. Áprilisban kistérségi ülés lesz, a tervünk az, hogy a tervezőt
meghívjuk az egyeztetésre, mert több településnek is dolgozik. Mert ilyen település arculati
kézkönyv  elkészítése  Devecser  számára  is  kedvezőbb  áron  valósulhat  meg,  ha  több
települését kell megcsinálni. Vele párhuzamosan készül a HÉSZ, ami meg arról szól, hogy az
ipari telepek és egyéb ilyen dolgok hogyan alakulnak. Lakossági, vállalkozói és bizottsági
fórumokat is fogunk tartani azért, hogy minden összeálljon. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Köszönöm szépen  a  tájékoztatást.  Hosszú
távon határozzuk meg a településünk jövőjét, szerkezetét. Javaslom, hogy az írásban kiküldött
napirendeket tárgyaljuk meg tovább. 

Kéthelyi Márton és Korsós Renáta a Völgyzugoly Kft. képviselői elhagyták az üléstermet.

3./     Napirendi     pont:

Devecseri Sportegyesület beszámolója a TAO pályázat állásáról

Előadó: Kocsy Miklós, Heizler Gábor

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Azért kértük ezt a beszámolót,  mert  sem a
képviselők,  sem a  testület  tagjai  előtt  nem teljesen  tiszta  ez  a  TAO-s  rendszer.  Adjuk  a
támogatást egyszer működésre és a pályázatokra. És mikor odakerülünk, mindenki szétteszi a



kezét, hogy innentől semmi közötök hozzá. Ezt szeretnénk elkerülni, mi részt akarunk venni
ebben.  Nagyon  örülök,  hogy  sikerült  a  pálya  vízelvezetését  megoldani.  Itt  felhívnám  a
figyelmet, hogy egyik szakma sem becsüli a másik munkáját. Gyakorlatilag elkészült egy 100
milliós beruházás és a másik kivitelezőket nem vették figyelembe. Egy működő rendszer volt
és elvágták a csövet.  

Kovács László alpolgármester: Nem vágták el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Teljesen  mindegy,  a  lényeg az,  hogy nem
funkcionál. Átadnám a szót, mert szeretném tudni, hogy a pénzünkért, hogy miért adjuk és
mit várunk el.

Kocsy  Miklós  Devecseri  Sportegyesület: Köszönjük  szépen  a  szót.  Mindig  egyeztetni
szoktunk,  hogy  mire  pályázunk.  A problémánk,  hogy  az  önrészt  késve  kapjuk  meg.  A
pályázatokba minden le van írva, hogy mire kértük, át lett tárgyalva. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én nem ismerem egyébként, milyen célra van,
kik kapják. Szeretnék tájékoztatást kapni, hogy miért adjuk az önerőt? És ha jövőre nem lesz
TAO támogatás, akkor mi lesz az egész rendszerrel?

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja:  Ezek fejlesztésre költött pénzek, ehhez nyernek a
TAO-ban pénzt és ehhez biztosít az Önkormányzat önerőt. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: 6.000.000,-Ft-ot  adunk  oda  a  TAO-s
pályázathoz, az az önerő. Mennyi a tényleges összeg?

Heizler Gábor Devecseri Sportegyesület: Az idei pályázati összeg 21.867.640,-Ft, és annak
az önerő szükséglete 6.465.365,-Ft. A kérdés az volt, ki részesül, ki nem. Van 10 edzőnk és
vannak  személyi  jellegű  ráfordításaik.  Hozzáteszem  végre  hosszú  idő  óta  hivatalosan,
adóbevallással, járulékfizetéssel. Az idén volt tárgyi eszköz beruházás 3.600.000,-Ft, ingatlan
jellegű tárgyi eszköz beruházás 4.000.000,-Ft, utánpótlási feladat, nevelés. Ez közvetlenül az
utánpótlás utaztatását, felszerelését, egyéb dolgait takarja. Általános képzés 451.000,-Ft. Ez
adja ki a 21.867.640-Ft-ot.  Van egy weboldalunk is és mikor nyerünk, akkor feltesszük a
pályázatot, ahol minden részletesen le van írva. Igazából 1-Ft-tal nem térhetünk el, nagyon
komoly elszámoltatás van. A pályázat nem egy évre szól, nem tárgyi időszak, nekünk most a
2016/2017-es van. Félévben kezdődik és a következő félévben kellene elszámolnunk. Mindig
a másik félévben kapjuk meg, akkor nem tudjuk lezárni. A mostani önrészt sem kaptuk meg.
Ilyenkor azt tesszük, hogy amit kötelező megvalósítani, akkor a TAO-t feléljük önerő nélkül. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Igen  ezt  is  megértem.  A  devecseri
önkormányzat a korábbi években 2.500.000-Ft-tal támogatta a Sportegyesületet. Ez az összeg
a  pályázatoktól  függően hol  8.000.000,-Ft,  hol  10.000.000-Ft.  Jelenleg  nem túl  rózsás  az
Önkormányzat büdzséje,  hogy ezt a 10.000.000-Ft-ot ki  tudja fizetni.  A Képviselő-testület
szándéka az volt, hogy próbáljuk meg kifizetni, de más feladatokra kell. Még legalább 15 civil
szervezet  van,  akit  támogatni  kell.  Úgy  érzem  nem  számoltunk  vele,  hogy  az



Önkormányzatnak  elfogy  a  pénze,  forrásaink  behatároltak.  Két  lehetősége  van,  vagy  a
bevételt próbálja növelni, vagy a kiadásokat mérsékelten csökkenteni. 

Horváth Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja:  Az  Önkormányzat  belerak  ebbe  a  rendszerbe
6.000.000,-Ft-ot. A Sportegyesület idehoz mellé a TAO-val 15.000.000,-Ft-ot. Mutass nekem
még egy pályázatot, amit megnyertünk és idehoztunk ennyi pénzt. Ezen a pénzen 10 embert
foglalkoztatunk és hány gyerek sportlehetőségét biztosítjuk. 

Heizler Gábor Devecseri Sportegyesület: 18 év alatti az több mint 100 fő, azon kívül van a
női, illetve a felnőtt csapat. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az Önkormányzat kifizeti a 6.000.000,-Ft-os
támogatást, odaadja a 2.500.000,-Ft-ot működésre, a városüzemeltetés ingyen nyírja a füvet.
Akkor, már ha összeszámoljuk többet adott az Önkormányzat. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ha nem nyírod le a füvet, tönkre mehet az egész, de
ez egy fenntartás.  Ugyanúgy fenn kell  tartani,  mint az iskolát.  Lenne egy kérdésem, pont
minden  érintett  itt  van.  Egy  éve  megcsináltattuk  a  szivattyút.  Ki  vette  át  ezt  az
öntözőrendszert, aminek nincs meg a dokumentációja?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Tönkre  ment  egy öntöző szivattyú  és  egy
szennyvíz szivattyú. Úgy érzem, hogy nincs tökéletes gazdája ennek az egésznek, és mindenki
szétteszi a kezét, ha az ember odamegy a megoldással, akkor meg olyan stílusba tárgyalnak
vele, mint ha valakinek a kapcája lenne épp a képviselő. Én nem okoskodni akarok, segíteni
szeretném meg találni a megoldást. Így van Kovács Úr?

Kovács László alpolgármester: Kimondtad, hogy úgy néz ki, mint aminek nincsen gazdája.
Az Önkormányzat nem áll a helyzet magaslatán. Az Önkormányzat az, akinek az irányítást
továbbra  is  vinnie  kell,  meg  kell  szabni  az  irányvonalat.  De  térjünk vissza  a  támogatási
rendszerre. Én úgy tudom egy odaígért támogatásról beszélünk.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megvan  a  lehetőségünk,  március  15.-ével
töltődött már fel az Önkormányzat büdzséje. Az ütemezést meg kell határozni. Jöttek be adók,
az iparűzési és a gépjármű adó, de az Önkormányzatnak más költségei is vannak, amit ki kell
fizetni. Megkérdezem a Jegyző Urat és az Irodavezető Asszonyt, hogy ezt a 6.000.000,-Ft-ot
mikor tudjuk odaadni a sportkörnek. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Két ütemben.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az első ütem mikor várható?

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Szeptember és december. 



Bendes  István jegyző: A tavaly előtti  pályázatuk  csúszik  eggyel.  Most  itt  van  egy friss
pályázat.  A  probléma  ott  van,  hogy  van  egy  70.000.000,-Ft-os  hiányunk,  amivel
gazdálkodunk. Három nagy lépcsőnk van. Az egyik a március, az iparűzési befizetések. A
második szeptember 15. és a harmadik a decemberi feltöltés. Decemberi feltöltés szinte már
használhatatlan pénz. Nincs folyamatos havi bontásos érkezés.

Kovács László alpolgármester: Ki kell húzni csomagtól csomagig.

Bendes  István  jegyző: Szabad  likvid  pénzünk  a  vízi  közműn  lévő  pénzünk.  Hitelt  nem
terveztünk be. Azt, hogy ezt a pénzt június 30-ig ki tudjuk nyomni, nem látszik reálisnak.
Pontosan egy esetben,  az a  likvid mozgás  és nem bántja  az Önkormányzat  a  vízi  közmű
pénzét,  akkor  annak terhére,  azt  mondjuk,  hogy a sportot  megelőlegezzük.  Odafigyelünk,
hogy ez a pénz másra nem mehet el és szeptemberbe vissza fogjuk pótolni. Azt a háttérben
minden  képviselőnek  tudnia  kell,  hogy  ezt  annak  terhére  oldottuk  meg,  hogy  a  normál
költségvetésünk nem tűri el. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ha jól értem 12.000.000,-Ft-ról lenne szó.

Bendes István jegyző: Nem.

Heizler Gábor Devecseri Sportegyesület: 6.465.365,-Ft. Ez csak a pályázat. Egyébként a
működési költség azt takarja, amit nem takar a TAO. Egy sportorvost nem fizethetünk ki, és
az éves szinten 400.000-Ft. A kocsi műszakija sem elszámolható és milliós költségről van szó.
A TAO-s pénz teljesen meghatározott, nem függ össze a kettő. Tavaly hosszabbítottunk. Mivel
a tavalyi pénzt, amit el kellett volna költenünk 2016.-ban 2017. január végén kaptuk meg,
ezért  a  tavalyit  se  fogjuk  tudni  lezárni,  és  ha  van  két  nyitottunk,  akkor  ezt  már  nem
hosszabbíthatjuk meg. Lehetőségként mondom, ha nem tudjuk elkölteni június 30-ig, akkor
nem  szükséges  a  pénz.  Akkor  felesleges  odaadni,  mert  még  egyszer  nem  tudunk
hosszabbítani,  akkor  vissza  kell  fizetnünk.  Egyébként  5  évig  kizárnak  minket,  nem
pályázhatunk. A mostani működést nézve gyakorlatilag vége az egyesületnek.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ez is  egy érdekes  dolog.  Jobban át  kellett
volna ezt gondolni.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De gondolom, a Sportegyesület mindig egyeztet, és
utána adja be a pályázatot. Nem magatoktól adtátok be? 

Heizler Gábor Devecseri Sportegyesület: Nem, mindig egyeztetünk pályázat előtt. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Két dolog jut eszembe. Van egy kötelezettségünk, amit nem vállaltunk. Ezt
az összeget biztosítanunk kell,  ennyi az egész.  Azt,  hogy honnan az a jegyző úr dolga.  A
másik feltett kérdés, hogy nincs gazdája a pályának. Döntsük el, hogy ki legyen a gazdája és
onnantól kezdve menjen a maga útján. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Most eszmélünk rá igaziból, hogy jött



információ a sportkör részéről. Nem jól fogtuk az információkat. Úgy vagyunk a 6.000.000,-
Ft-tal, hogy ha nem tudjuk időben adni nem is kell. A pályázatok fejlesztések, tudomásul kell
venni. Ha az önkormányzat átvállalja annak az üzemeltetése többe kerül. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: A fejlesztési időszakban kellett volna átgondolni a jövőre nézve. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Hol  a  biztosíték,  hogy  az  önkormányzat
folyamatosan biztosítani tudja a támogatást? 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én szeretnék javaslatot tenni, hogy a TAO-s önrészt
és az alap támogatást is kapja meg a Sportegyesület.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Kinek van további kérdése?

Ferenczi Gábor polgármester: Elkértem az MLSZ által jóváhagyott támogatási határozatot. 
Ha jól emlékszem tavaly nagyobb rész volt a fejlesztés, főleg amikor a műfüves pálya készült,
meg a 2 buszt vásároltuk. Én magam részéről az elnök úrral egyeztettem, hogy az önrész
nagyobb részét jó lenne átutalni. Március második felében érkeznek be az adóbevételek. Az
lenne a realitás, hogy most a napokban kifizetnénk ebből a 6.465.000-Ft-ból egy 4.000,000,-
Ft-ot.  A másik  felét  néhány  hónappal  később,  így  tulajdonképpen  a  likviditást  tudnánk
biztosítani. 

Bendes István jegyző: Még egyszer,  igazából nekünk mindegy. Mivel a nagy bevételünk
megtörtént.  Ha az egyesületnek az jó,  a működéshez szükséges pénz egy részét  odaadjuk
most, a másik részét pedig szeptember 30-ig. Hadd jöjjön be az iparűzési adó második fele.
1.000.000,-Ft nálunk is tétel. A TAO megoldódik, mi azt biztosítjuk, a többi az ő feladatuk,
hogy oldják meg. A működéshez is adunk valamennyit, hogy abban is kapjanak segítséget.
Akkor remélhetőleg sikerül egy olyan június 30-as zárást produkálniuk, hogy nyugodt szívvel
pályázzanak. Az megérne egy misét, hogy a pályázat beadása előtt leülnénk az egyesülettel
egyeztetni, mert eddig nem történt meg. Évek óta úgy tudjuk meg a TAO-t, hogy sikerrel
jártatok, hogy nem előre történt meg. 

Ferenczi Gábor polgármester: Mondtam elnök úrnak, hogy odaadnánk a 4.000.000,-Ft-ot,
meg a 2.000.000,-Ft működésit.  Csoportosíthatjuk, úgy is mert igazából összegre ugyanaz,
hogy odaadjuk a 6.465.000,-Ft-ot és akkor rendezve van a TAO, és egyetértek jegyző úrral a
működésit meg szeptemberben.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A jegyző úr is megerősítette és a polgármester
úr is javasolta, hogy kifizetjük a TAO-t most áprilisban, utána a működési támogatást pedig
nyáron és szeptemberben.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én azt javasoltam, hogy kapják meg egyben és
akkor nem kell három hónap múlva vitatkozni.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ha van, akkor rendezzük le egyben. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Szponzori bevétel és egyéb bevétel? 

Heizler  Gábor Devecseri  Sportegyesület: Amióta  TAO-s  pénzeket  osztanak,  azóta  nem
érdekük. Talán 4 éve volt utoljára.
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Azt kell javasolnunk a Képviselő-testületnek,
hogy a TAO menjen ki áprilisba. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  A  Képviselő-testület  a  Devecseri  Sportegyesület  részére  az  Önkormányzat  által
megállapított 6.465.365,-Ft-os TAO pályázati önrészt 2017. április 15-ig utalja át.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az Egyesületet
értesítse, a szükséges intézkedéseket tegye meg és a támogatási megállapodást írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester             
Határidők: 1./-2./ 2017. április 15. 

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

56/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület részére az
Önkormányzat által megállapított 6.465.365,-Ft-os TAO pályázati
önrészt 2017. április 15-ig utalja át.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az Egyesületet értesítse, a szükséges intézkedéseket tegye
meg és a támogatási megállapodást írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              
Határidők: 1./-2./ 2017. április 15.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ha már mindenki itt van, megbeszélhetnénk ennek
a locsoló rendszernek a fenntartását, ki üzemelteti. Most megint tönkre megy a szivattyú. 

Kovács László alpolgármester: Be kell venni a megállapodásba, hogy a Városüzemeltetés
legyen felelős ezekért a dolgokért.



Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság  tagja: Mindenki  jól  tudja,  hogy nem a  technikai  részéről  van  gond,  hanem a
finanszírozási részéről. 

Szövérfi  Zoltánné  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja
megérkezett az ülésterembe. 

Ács Attila igazgató: A sportpályának vannak gyepápolási munkái. Fűnyírásról beszélünk, ez
a  gyepápolás  egyik  része,  a  másik  része  az  éves  tápanyag  utánpótlás.  A locsolószelep
működtetésével  csak  akkor  van  probléma,  ha  szórófej  vagy  bármi  alkatrész  tönkremegy.
Ennek a rendszernek a téliesítése se olcsó, közel 70.000,-Ft. A tavalyi évben pontosan 24-szer
nyírtuk le a füvet. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Attila, rövidre zárva. A 2.000.000,-Ft-on felül
mennyi pénzre van szükség, hogy te ezt a működtetést el tud látni? 

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Teljes  működtetés,  szivattyústól,
mindenestül. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Adjon be a következő bizottsági ülésre egy árajánlatot. 

Ács Attila igazgató: A nyírást, a homokozást meg tudom mondani, de azt nem, hogy egy
szivattyú mennyibe kerül. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Van egy gondnok. Mi a feladat. Neki jelezni
kell valaki felé, hogy mi a probléma. A 2.000.000,-Ft-ot, amit javasolni fogunk a Képviselő-
testületnek, hogy amikor tárgyaljuk az üzleti tervet, oda kerüljön be. Ha pedig olyan probléma
van, amit meg kell oldani, akkor esetenként hozd be a testület elé. A sportkör, vagy a gondnok
neked jelzi, ha problémák vannak. 

Bendes István jegyző elhagyta az üléstermet.

Ács Attila igazgató: A locsoló berendezésnek víz, meg áram díja van. Ott van egy fő, aki ezt
felügyeli, nézi. Azt, hogy ha egy mágnes szelep elromlik, én ezt leírom, leadom, bizottsági
ülés, majd testületi ülés, pontosan kidöglött a fű. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Alpolgármester  Urat  javasoljuk
kapcsolattartónak  az  Önkormányzat  részéről  a  Sportkör  és  a  Városüzemeltetési  Kft.  felé.
Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 5  fő, a döntéshozatalban 5  fő vesz
részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság
javasolja  a  Képviselő-testületnek,  hogy  a  Devecseri  Sportegyesület  és  a  Devecseri
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  közötti  kapcsolattartó  Devecser  Város  Önkormányzata
részéről Kovács László alpolgármester legyen.

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



57/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a  Devecseri  Sportegyesület  és  a  Devecseri  Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. közötti kapcsolattartó Devecser Város Önkormányzata
részéről Kovács László alpolgármester legyen.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető elhagyta az üléstermet.

Kocsy Miklós és Heizler Gábor a Devecser SE képviselői elhagyták az üléstermet.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Térjünk a következő napirendi pontra, illetve
szeretném előre hozni a 25-ös napirendi pontot. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság     elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Az Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság is jelen van, határozatképesek
vagyunk, mivel a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 4 fővel jelen vagyunk. A nyilvános ülést
megnyitom. A 24-es napirendi pontot is hozzuk előre, ami tulajdonképpen csak egy technikai
döntés. 

Óvári  Márton    Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság   elnöke
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja  : Szeretettel köszöntöm a Bizottság ülésén megjelent
tagokat. Határozatképesek vagyunk, mert a megválasztott 5 főből, 4 fő jelen van. A nyilvános
ülést megnyitom. 

A jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt.

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  4  igen  szavazattal  –
egyhangúlag – a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

6. Beszámoló a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016.
évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

7. Beszámoló  a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi
munkájáról

Ferenczi Gábor
polgármester

25. Fanni Házat Támogató Alapítvánnyal kötendő együttműködési
megállapodás tervezete

Ferenczi Gábor
polgármester

27. A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep 2017. évi
monitoring vizsgálatainak elvégzésére pályázati kiírásról
szóló döntés meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság     elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Javaslom a napirendek elfogadását.



A jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendet az
alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

5. Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

8. Beszámoló  a Devecseri Városi Könyvtár és  Művelődési Ház
2016. évben végzett tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

24. Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri
Tagintézménye átszervezésének véleményezése

Ferenczi Gábor
polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Javaslom, hogy vegyük előre a 25-ös napirendi
pontot  a  „Fanni  Házat  Támogató  Alapítvánnyal  kötendő  együttműködési  megállapodás
tervezete” címűt, majd azt követően a 24-es napirendi pontot a „Veszprém Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Devecseri Tagintézménye átszervezésének véleményezése” címűt. A jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy
a 25-ös napirendi pontot, majd a 24-es napirendi pontot tárgyalja.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Javaslom, hogy vegyük előre a 25-ös napirendi
pontot  a  „Fanni  Házat  Támogató  Alapítvánnyal  kötendő  együttműködési  megállapodás
tervezete” címűt. A jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt.

A  Szociális  Egészségügyi,  Rend  és  Környezetvédelmi  Bizottság  4  igen  szavazattal  –
egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy a 25-ös napirendi pontot tárgyalja.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság     elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Javaslom, hogy vegyük előre a 24-es napirendi pontot a „Veszprém Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri Tagintézménye átszervezésének véleményezése” címűt.

Az Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság 4 igen szavazattal  –  egyhangúlag – egyetértett
azzal, hogy a 24-es napirendi pontot tárgyalja.

25./     Napirendi     pont:

Fanni  Házat  Támogató  Alapítvánnyal  kötendő  együttműködési  megállapodás
tervezete



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja:  Az anyagot mindenki megkapta. Kinek van
kérdése, véleménye? Kérdezem az érintettet, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 

Séfer Hajnalka: Először is köszönöm szépen. Annyi a kiegészítés,  hogy maga a szakmai
részét  szeretném  mindenki  számára  érthetővé  tenni.  A  vizsgálat  menetét,  hogy  milyen
szakorvos lép be egy gyermek életébe. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Mennyire sérti a gyermek érdekeit?

Séfer Hajnalka: Név nélkül, általánosságban nem sérti. Legyen egy képünk, hogy a helyi
gyermekek pszichomotoros képességei hol tartanak. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Milyen a kapcsolat a védőnőkkel? Időben jön
a jelzés?

Séfer Hajnalka: Nagyon jó,  napi  szintű.  Illetve  módunkban áll  kimenni  házhoz  és  saját
környezetében megnézni a gyermeket. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A központi  finanszírozásban milyen helyen
van? Megmondom őszintén az egészségügynek ez egy új  ágazata.  Eddig kevés  hangsúlyt
fektettek erre. Van központi finanszírozási lehetőség, vagy mindenkinek magának kell? 

Séfer Hajnalka: Erre  nincs  központi  finanszírozási  lehetőség.  Van egy kora gyermekkori
szülő program. A védőnők kiadják a szülők kezébe a 15 kérdéses papírt. Aki el tudja olvasni,
el tudja, aki nem az segítséget kér. Otthon kitölti, ahogy szeretné, ha abban a válaszokban
három darab x megjelenik, három darab nem, akkor elküldik hozzánk, a szolgálathoz, ahol
nincsen szakember. Ha nincs szakember, vár a gyermek ellátása, fél év is eltelhet, ami meg
már  meghatározza  a  későbbi  képességeit.  Ha  megvalósul  az  elképzelés,  akkor  ebben  az
esetben, ha megjelenik a 3 x, a három nem, akkor mi azonnal belépünk a képbe és csinálunk
egy komplexebb vizsgálatot. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A térség gyermekei is szerepelnek, nem csak a
devecseriek? 

Séfer Hajnalka: Igen. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Ha  az  önkormányzatok  nem  tudnak  erre
fedezetet nyújtani, akkor a szülőknek kell ezt biztosítani? 
 
Séfer  Hajnalka: Igen,  a  családok  finanszírozzák,  ahol  nagyobb  gyermek  van,  ott  már
szerződést kötöttünk az óvodával, a devecseri óvodával is szerződésben vagyunk. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Más  önkormányzatok  jelezték,  hogy
átvállalják a szülőktől a támogatást?

Séfer Hajnalka: Noszlop,  Nyirád,  Gyepükaján  polgármesterével  sikerült  már  beszélnem.
Illetve Tilli Károllyal, Kolontár polgármesterével. Írásban még nem, de ígéretet kaptam. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hány gyermek van egyébként a rendszerben,
aki érintett? 

Séfer  Hajnalka: Aki  érintett  azt  azért  nem  tudom,  hogy  mennyi,  mert  nincs  benne  a
rendszerben.  Jelenleg  2  gyermek  van,  mert  hárman  lemondtak  az  ellátásról,  az  ellátás
minősége miatt. Amúgy jelenleg 15 fő van, aki ellátásra szorulhatna.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Meg kell  nézni  a  költségvetésünket,  hogy
hogyan tudná támogatni  a  szülőket.  Előbb utóbb el  kell  érni,  hogy az egészségpénztár  is
finanszírozza  ezt  a  lehetőséget.  Nehéz  erről  beszélni,  és  hogy az  állam így kivonuljon  a
támogatás alól.

Séfer Hajnalka: Nincs besorolása. Nem egészségügyi, nem szociális és nem is közoktatási
tevékenység.  Valahol  a  három  között  van.  Amikor  engedélyeztettük  az  alapítványunkat,
hónapok teltek el, mire elhelyeztek minket egy egyéb kategóriába. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Ez Önkormányzatunkat,  milyen mértékben
terhelné, mennyivel kellene hozzájárulnia a finanszírozáshoz?

Séfer Hajnalka: Amit felvázoltunk, ez az 555.000.-Ft jó lenne kiindulásnak. 

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Fontosnak  tartanám,  ha  a  Bizottság,  majd  a  Képviselő-
testület is megszavazná ezt az együttműködési tervezetet. Rendkívül nagy dolog, hogy nálunk
található  az  ország  egyik  ilyen  jellegű  intézménye,  ahol  korai  fejlesztéssel  foglalkoznak.
Nagyon  gyermekcipőben  jár  még  Magyarországon  ez  a  történet.  Tulajdonképpen  a  Pető
Intézetet ismerjük, egy ilyen működik kicsiben itt, ha fogalmazhatok így. Kezdeményeztem
egy találkozót és Hajnival egyeztettünk, hogy több polgármestert próbálunk elhívni. Hajni a
nyirádi  polgármestert  tudta  bevonni,  én  Tilli  Károlyt  hívtam a  találkozóra.  Jó  lenne,  ha
közösen  tudnánk  megpályázni  egy  állami  támogatást.  A  közel  múltban  elhangzott  egy
sajtótájékoztatón, hogy a Kormány idén közel, mintegy 6 milliárd forintot különít el a korai
fejlesztésre. Erre a keretre sikerrel pályázhatnánk, ha az önkormányzatok mellé állnak. Ez az
555.000,-Ft  mindenképpen  megér  annyit,  hogy  a  településen  a  gyermek  a  megfelelő
diagnózist megkapja. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság     elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság  tagja: Akik  még  ezekkel  a  gyermekkel  foglalkoznak,  a  Biztos  Kezdet
Gyermekháza és a Pedagógiai Szakszolgálat, velük milyen a kapcsolat? 

Séfer  Hajnalka: A Biztos  Kezdet  Gyermekházzal  szerződésben  vagyunk.  A  hátrányos
helyzetű  gyermekeket,  már  egy jó  ideje  szűrjük,  azonnal  bekerültek  az  ellátásba.  Egyéni



vállalkozókkal kell megoldani a gyermekek fejlesztéseit.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A vitát  lezárom.  Megállapítom, hogy a
jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./  A Képviselő-testület  a  Fanni  Házat  Támogató  Alapítvánnyal  történő  együttműködést
támogassa. Az alapítvány részére 555.000,-Ft támogatást biztosítson, melynek fedezetéül az
Önkormányzat  2017.  évi  költségvetésének.  6.  melléklet  215.  sor  „Keretösszeg  egyéb
szervezeteknek” támogatása jogcímet jelölje meg. 
2./ A Képviselő-testület kérje  fel a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat
készíttesse el. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ folyamatos

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

58/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  A  Képviselő-testület  a  Fanni  Házat  Támogató  Alapítvánnyal
történő együttműködést támogassa. Az alapítvány részére 555.000,-Ft
támogatást  biztosítson,  melynek fedezetéül  az  Önkormányzat  2017.
évi  költségvetésének.  6.  melléklet  215.  sor  „Keretösszeg  egyéb
szervezeteknek” támogatása jogcímet jelölje meg. 

2./ A Képviselő-testület kérje  fel a polgármestert, hogy a szükséges
dokumentumokat készíttesse el. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos

Óvári  Márton    Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság   elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja  : Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./  A Képviselő-testület  a  Fanni  Házat  Támogató  Alapítvánnyal  történő  együttműködést
támogassa. Az alapítvány részére 555.000,-Ft támogatást biztosítson, melynek fedezetéül az
Önkormányzat  2017.  évi  költségvetésének.  6.  melléklet  215.  sor  „Keretösszeg  egyéb
szervezeteknek” támogatása jogcímet jelölje meg. 
2./ A Képviselő-testület kérje  fel a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat
készíttesse el. 



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

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend- és  Környezetvédelmi  Bizottság 4
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

8/2017.     (III.   28  .)     SZERKB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./  A  Képviselő-testület  a  Fanni  Házat  Támogató  Alapítvánnyal
történő együttműködést támogassa. Az alapítvány részére 555.000,-Ft
támogatást  biztosítson,  melynek  fedezetéül  az  Önkormányzat  2017.
évi  költségvetésének.  6.  melléklet  215.  sor  „Keretösszeg  egyéb
szervezeteknek” támogatása jogcímet jelölje meg. 

2./ A Képviselő-testület kérje  fel a polgármestert, hogy a szükséges
dokumentumokat készíttesse el. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos

24./     Napirendi     pont:

Veszprém  Megyei  Pedagógiai  Szakszolgálat  Devecseri  Tagintézménye
átszervezésének véleményezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság     elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést  mindenki megkapta.  Jött  egy
kérelem a pedagógiai szakszolgálattól, hogy az új címüket szeretnék bejegyezni. Az óvoda
épületéből a Rotary házba költöztek. 

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság e  lnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság  tagja  : Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 4  fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület értsen egyet a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri
Tagintézményének átszervezésével az alábbiak szerint:
A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri Tagintézményének 
- ügyviteli telephelye: 8460 Devecser, Árpád u. 7. fsz. 1.
- köznevelési és egyéb alapfeladat: 8460 Devecser, Árpád u. 1. fsz. 1.



- a feladatellátást szolgáló vagyon és felette való rendelkezés és használat joga: 8460
Devecser, Árpád u. 1. fsz. 1.
- helyrajzi száma: 577/A/1
- hasznos lapterület: 60,68 nm.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Veszprémi
Tankerületi Központot értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. április 23.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  4  igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

10/2017.     (III.   28  .)   OKSB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület értsen egyet a Veszprém Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Devecseri Tagintézményének átszervezésével az
alábbiak szerint:

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri
Tagintézményének 
- ügyviteli telephelye: 8460 Devecser, Árpád u. 7. fsz. 1.
- köznevelési és egyéb alapfeladat: 8460 Devecser, Árpád u. 1. fsz. 1.
- a feladatellátást szolgáló vagyon és felette való rendelkezés és
használat joga: 8460 Devecser, Árpád u. 1. fsz. 1.
- helyrajzi száma: 577/A/1
- hasznos lapterület: 60,68 nm.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Veszprémi Tankerületi Központot értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. április 23.

Holczinger László Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke; Szociális,
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület értsen egyet a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri
Tagintézményének átszervezésével az alábbiak szerint:
A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri Tagintézményének 
- ügyviteli telephelye: 8460 Devecser, Árpád u. 7. fsz. 1.
- köznevelési és egyéb alapfeladat: 8460 Devecser, Árpád u. 1. fsz. 1.
- a feladatellátást szolgáló vagyon és felette való rendelkezés és használat joga: 8460
Devecser, Árpád u. 1. fsz. 1.



- helyrajzi száma: 577/A/1
- hasznos lapterület: 60,68 nm.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Veszprémi
Tankerületi Központot értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. április 23.

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

59/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület értsen  egyet a Veszprém Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Devecseri Tagintézményének átszervezésével az
alábbiak szerint:

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri
Tagintézményének 
- ügyviteli telephelye: 8460 Devecser, Árpád u. 7. fsz. 1.
- köznevelési és egyéb alapfeladat: 8460 Devecser, Árpád u. 1. fsz. 1.
- a feladatellátást szolgáló vagyon és felette való rendelkezés és
használat joga: 8460 Devecser, Árpád u. 1. fsz. 1.
- helyrajzi száma: 577/A/1
- hasznos lapterület: 60,68 nm.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Veszprémi Tankerületi Központot értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. április 23.

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

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke:  Gyakorlatilag arról van szó,
hogy a házasságkötésnek a díját kell meghatározni. 

Dukán Gabriella aljegyző: Annyi változás van, hogy az Önkormányzatoknak külön-külön
kell rendeletet alkotni. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések és bejegyzett
élettársi  kapcsolatok  létesítésének  engedélyezésének  szabályairól  és  díjairól  szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg. 

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

60/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő  házasságkötések  és  bejegyzett  élettársi  kapcsolatok
létesítésének  engedélyezésének  szabályairól  és  díjairól  szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg. 

Séfer Hajnalka az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja elhagyta az üléstermet.

5./     Napirendi     pont:

Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális  Egyesület
2016. évi tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Üdvözlöm  az  egyesület  elnökét  és
munkatársát. Kérdezem a bizottság tagjait valakinek van-e kérdése.

Óvári  Márton    Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság   elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizotts  ág tagja: Szerettem volna, ha a nőnapi köszöntés bekerült
volna tv-be. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megköszönjük a tevékenységet, és továbbra is
szeretnénk, ha ugyanilyen lendülettel részt vennének a város életében.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el és fejezze ki  köszönetét az elvégzett
munkájáért.



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről Benkő István
elnököt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal

         2./ 2017. április 15.

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

61/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
fogadja el és fejezze ki köszönetét az elvégzett munkájáért.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. április 15.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság   elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság  tagja: Megállapítom,  hogy  a  jelenlévő  bizottsági  tagok  száma  5  fő,  a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el és fejezze ki  köszönetét az elvégzett
munkájáért.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről Benkő István
elnököt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal

         2./ 2017. április 15.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 3  igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

11/2017.     (III.   28  .)     OKSB  .        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
fogadja el és fejezze ki köszönetét az elvégzett munkájáért.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti



döntésről Benkő István elnököt értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. április 15.

Benkő István és Kovács Zsolt az DVTV 2000 Kulturális Egyesület képviselői elhagyták az
üléstermet.

6./     Napirendi     pont:

Beszámoló a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Az  anyagot  mindenki  megkapta,  nagyon
részletes tájékoztatót kaptunk arról, hogy mivel foglalkoztak és arról is, hogy mennyi pénzre
van szükségük. Megkérdezem, kinek van kérdése, véleménye.

Ferenczi Gábor polgármester:  Annyit szeretnék elmondani, hogy ahhoz a tevékenységhez
képest, amit a devecseri önkéntes tűzoltó egyesület kifejt jelenleg nagyon minimális az állami
támogatás.  Ezért  szükséges  az önkormányzatnak egy kicsit  mélyebben a zsebébe nyúlnia.
Ráadásul azok a felszerelések, amit a tűzoltók használnak, nem kevés pénzbe kerülnek.
Folyamatosan be kell vizsgáltatni, pótolni kell. Magam javasoltam, hogy azt a támogatási
összeget, amit tavaly adtunk, 800.000,-Ft-ot, lehetőség szerint emeljük meg 1.000.000,-Ft-ra.
Kategóriát szeretnének ugrani, tehát önállóan beavatkozó egységgé szeretnének válni. Azt
fogja jelenteni, hogy nem szükséges az ajkai hivatásosok jelenléte egy veszélyhelyzetnél. A
mi településünk számára ez egy nagyon nagy dolog lenne. Egyrészt ezért szeretném emelni a
támogatás összegét, másrészt mert szeretném kérni az egyesületet, hogy az idei város napokon
a várossá nyilvánítás 20. évfordulóján segítsenek abban, hogy a veszprémi megyei önkéntes
tűzoltó egyesület itt tudjon lenni. Segítsenek a programok szervezésében és lebonyolításában.
Volt-e  rá  alkalom,  hogy a  tűzoltásban  résztvevő  egyesület  a  költségeit  elszámolhatta  egy
gazdasági egységnél.

Varga Tamás Devecser ÖTE: Nem.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor ezt is meg kell lépni a biztosító felé,
mert  a tulajdonosnak a biztosítása is  kitér  erre.  A biztosító kifizeti  a  kártérítést,  és abban
szerepel a tűzoltási  tevékenység, amit ne azt kapjon meg, aki ezért  nem tett  semmit sem,
hanem  akkor  az  egyesületnek  kellene  biztosítani,  ez  is  egy  bevételi  forrás  lehetőség.
Javaslom, hogy köszönjük meg a munkájukat, és javasoljuk, hogy a következő napirendnél
fogadjuk el a támogatás összegét. Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 5
fő,  a  döntéshozatalban 5 fő vesz  részt.  Szavazásra teszem fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy a
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót fogadja el és az egyesület tagjainak munkáját köszönje meg.



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az
elnököt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. április 15. 

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

62/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el és az egyesület
tagjainak munkáját köszönje meg.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. április 15. 

Óvári  Márton    Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság   elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja  : Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót fogadja el és az egyesület tagjainak munkáját köszönje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az
elnököt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. április 15. 

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend- és  Környezetvédelmi  Bizottság 4
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

9/2017.     (III.   28  .)     SZERKB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el és az egyesület
tagjainak munkáját köszönje meg.



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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal

                  2./ 2017. április 15. 

Varga Tamás Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke elhagyta az üléstermet.

7./     Napirendi     pont:

Beszámoló a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megkaptuk a beszámolót. Szintén aktívan részt
vettek a munkákban. Kérdezem a bizottsági tagokat, kinek van kérdése. 

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Több  dolgot  szeretnék  mondani.  Próbáltam  az  előző
képviselő-testületi  ülésen  eloszlatni  azokat  a  félelmeket,  hogy  az  önkormányzat  nem
támogatna  egy  esetleges  kérelmet,  amely  egy  működés  finanszírozására  vonatkozik.
Természetesen  a  magam  és  mindenki  nevében  megköszönöm  a  munkát.  Három  dolgot
szeretnék még mondani. Április 9-én lesz egy devecseri szlalom nevű autó verseny, amelyet a
város napok alkalmával megismétlünk. Ha van erre lehetőség, a polgárőr egyesület segítsen
abban,  hogy  azok  az  utcák,  amik  versenybe  torkollnak,  azokat  zárják  le,  nehogy  valaki
betévedjen. Az elmúlt 2 hétben az emlékparkban 2 sajnálatos esemény is történt. Az egyik
padot  tette  valaki  tönkre.  A minap pedig a Lékai  utcában lévő hirdetőtáblát  tették vandál
módon tönkre. A közterület-felügyelőnk a mai napon tett feljelentést a rendőrségen. Ezzel
kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy ha lehetne az emlékpark és kastélypark környékén
növeljék a járőr szolgálatot az esti, illetve az éjszakai órákban.

Cserny Pál a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja elhagyta az üléstermet.

Bognár Sándor polgárőr egyesület: Megpróbáljuk.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Kérdése  valakinek?  Amennyiben  nincs,
köszönjük meg a polgárőrök 2016-os tevékenységét.

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolót fogadja el és az egyesület tagjainak munkáját köszönje meg.



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az
elnököt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. április 15.

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

63/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évben
végzett tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el és az egyesület
tagjainak munkáját köszönje meg.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                                     2./ 2017. április 15.

Óvári  Márton    Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság   elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja  : Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolót fogadja el és az egyesület tagjainak munkáját köszönje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az
elnököt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. április 15.

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend- és  Környezetvédelmi  Bizottság 4
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

10/2017.     (III.   28  .)     SZERKB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  A Képviselő-testület  a  Városi  Polgárőr  Egyesület  2016.  évben
végzett tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el és az egyesület
tagjainak munkáját köszönje meg.



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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. április 15.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Javaslom,  hogy  a  12-es  napirendi  pontot
tárgyaljuk  a  Városi  Polgárőr  Egyesület  támogatási  kérelmét.  A jelenlévő  bizottsági  tagok
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy
a 12-es napirendi pontot tárgyalja.

12./     Napirendi     pont:

Városi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Kérelmet nyújtott be az egyesület 600.000,-Ft
támogatásáról. Kérdése valakinek.

Óvári  Márton    Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság   elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Növeljék a járőrözés számát. 

Bognár Sándor polgárőr egyesület:  Csodát nem tudunk tenni. Vannak, akik 3 műszakban
dolgoznak, vannak nyugdíjasok.

Ferenczi  Gábor polgármester  : Annyit  szeretnék  kérni,  ha  növeljük  a  támogatást,  akkor
egyetértek  és  csatlakoznék  Óvári  Márton  képviselőtársam  kérelméhez,  hogy  növeljük  a
járőrszolgálat idejét. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Városi Polgárőr Egyesület részére működési célra 600.000,- Ft
támogatást biztosítson, melynek fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 6.
melléklet 215. sor „Keretösszeg egyéb szervezeteknek” támogatása jogcímet jelölje meg. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az Egyesületet
értesítse és a támogatási megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag -



a következő határozatot hozta:

64/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület a Városi Polgárőr Egyesület részére működési
célra 600.000,- Ft támogatást biztosítson, melynek fedezetéül az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 6. melléklet 215. sor
„Keretösszeg egyéb szervezeteknek” támogatása jogcímet jelölje meg.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az Egyesületet értesítse és a támogatási megállapodást
aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Cserny Pál a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja visszaérkezett az ülésterembe.

Bognár Sándor és Somogyiné Nagy Gizella a Városi Polgárőr Egyesület képviselői elhagyták 
az üléstermet.

8./     Napirendi     pont:

Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évben végzett
tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megkaptuk a beszámolót. A kapcsolattartáson
szeretném, ha javítana az intézmény. Nem tudom most milyen a kapcsolat a polgármester és
az  igazgató  asszony  között.  Szeretném,  ha  jobban  alakulna.  Megkérdezem  az  igazgató
asszonyt, hogy kíván-e szóban kiegészítéssel élni. 

Óvári Márton a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság elnöke
valamint Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja elhagyta az üléstermet.

Szente-Takács Anna igazgató: Nem. A polgármester úrral a kapcsolattartásra pedig annyit
mondok, hogy igyekszem. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: A március  15-ei  városi  rendezvényünk  csillagos  ötösre
sikerült. Ebben nagy szerepe volt a városi könyvtár és művelődési háznak. 

Szövérfi  Zoltánné  a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja
távozott az ülésteremből.





                2./ 2017. április 15.

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

66/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2016. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el és az
intézmény valamennyi dolgozójának köszönje meg a munkáját.
 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről Szente-Takács Annát, a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Ház igazgatóját írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. április 15.

 
Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Megállapítom,  hogy  a  jelenlévő  bizottsági  tagok  száma  3  fő,  a
döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi
munkájáról szóló beszámolót fogadja el és az intézmény valamennyi dolgozójának köszönje
meg a munkáját.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Szente-Takács
Annát, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatóját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. április 15.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 3  igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

12/2017.     (III.   28  .)     OKSB  .        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2016. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el és az
intézmény valamennyi dolgozójának köszönje meg a munkáját.
 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről Szente-Takács Annát, a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Ház igazgatóját írásban értesítse.





 dolgozói pincérként, meg felszolgálóként működjenek közre.
 
Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ehhez kér valami mankót. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Testvériesen kellene valahogy megoldani. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megint ott vagyunk, ahol
elkezdtük. Kitől kérjünk akkor? Az nem mehet, hogy mindenféle szervezet ingyen idejön és
akkor még a könyvtár veszi az ásványvizet és a pogácsát. Ezt le kell szabályozni. Egyelőre a
díjat javasoljuk elfogadásra, és akkor kell egy listát csinálni, hogy kik nem.
 
Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ki készítse a listát?
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Polgármester Úr. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Annyit megtennék azért, hogy nem merüljön fel semmilyen
bérleti díj az iskola esetében az önkormányzat felé és az önkormányzat esetében az iskola felé
sem, ez így lenne korrekt. 
 
Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Az igazgató asszonynak kell
valami rálátása lennie, hogy kitől kér és kitől nem. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Én azt javaslom a
civilszervezetek, önkormányzatok nem. A többire meg találjuk meg a megoldást. 
 
Dukán     Gabriella     aljegyző: Önkormányzat alatt mit értesz?
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Csak a devecseri
önkormányzat. 
 
Dukán     Gabriella     aljegyző: Intézményei?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Igen, az intézményei.
 
Dukán     Gabriella     aljegyző: Az intézményei alatt nem érti a társulásokat? 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nem.

Kovács     László     alpolgármester: Az lenne a célszerű, ha elfogadjuk ezt az új tarifa táblát,
azzal a kiegészítéssel, hogy ezt kinek adja oda ezt iránymutatást meghallgatva, az igazgató
asszony egyeztet polgármester úrral, jegyző úrral, alpolgármester úrral. 
 
Dukán     Gabriella     aljegyző: Akkor ezt a három tarifát, meg, hogy egyeztetnek. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyiségeinek,
valamint a technikai és egyéb eszközök bérleti díját 2017. április 15. napjától az alábbiak



szerint állapítsa meg. 
a) Városi Könyvtár (Devecser, Petőfi tér 5.) helyiségeinek eseti bérleti díjai (A díjtételek
alanyi jogon mentesek az ÁFA alól, tartalmazzák a közüzemi díjakat is.):
aa) Nyitvatartási időben (hétköznap hétfőtől péntekig):
Bérbe adható helyiségek Díj

Olvasóterem 4.000,- Ft/óra

Olvasóterem + fogadótér 5.000,- Ft/óra

Gyermekkönyvtár 2.000,- Ft/óra

Gyermekkönyvtár + fogadótér 3.000,- Ft/óra

Előadóterem 2.000,- Ft/óra

Előadóterem + galéria                        3.000,- Ft/óra

ab) A hétköznapi nyitvatartási időn kívül eső rendezvényigény esetén az aa) pontban
meghatározott díjak + 50 %-ban, hétvégére, illetve munkaszüneti napokra eső igény esetén +
100%-ban növelt összegben kerülnek megállapításra.
ac) Az épület esküvői fotózási helyszínként történő használati díja nem Devecser városban
házasulandók esetén nyitvatartási időben 2.000,-Ft/alkalom, nyitvatartási időn kívül 4.000,-
Ft/alkalom. Az épület egyéb (pl. divat) fotózási helyszínként történő használati díja
nyitvatartási időben: 2.000,-Ft/alkalom, nyitvatartási időn kívül: 4.000,- Ft/alkalom. (Alkalom
= maximum 2 óra)
ad) Amennyiben a termek előkészítése és az utómunkálatok meghaladják a ¼ - ¼ órát, plusz
egy óra bérleti díjjal megnövelt összeg kerül kiszámlázásra.
b) Művelődési Ház (Devecser, Jókai u. 3.) helyiségeinek eseti bérleti díjai (A díjtételek alanyi
jogon mentesek az ÁFA alól, tartalmazzák a közüzemi díjakat is.):
ba) Nyitvatartási időben (hétköznap hétfőtől péntekig):

Bérbe adható
helyiségek

Intézmény profiljába
tartozó célra történő

bérbeadás
 díja

Egyéb tevékenységre történő
bérbeadás díja

Színházterem

10.000,- Ft/2 óra

Minden további
megkezdett óra a kezdő

bérleti díjon felül
 + 10.000,- Ft/óra

A kezdő bérleti díj 15.000,- Ft/2 óra

Minden további megkezdett óra a kezdő 
bérleti díjon felül  +15.000,- Ft/ óra

Előtér 2.000,- Ft/óra 3.000,- Ft/óra

Klubterem 2.000,- Ft/óra 2.500,- Ft/óra

Előadóterem 1.500,- Ft/óra 2.000,- Ft/óra

Emeleti előadóterem 2.000,- Ft/óra 2.500,- Ft/óra

Alagsori helyiség -    5.000,- Ft/hónap

Tető (technikai 
eszköz 

-     3.000,- Ft/hónap



elhelyezésére)

bb) A hétköznapi nyitvatartási időn kívül eső rendezvényigény esetén a ba) pontban
meghatározott díjak + 50 %-ban, hétvégére, illetve munkaszüneti napokra eső igény esetén +
100%-ban növelt összegben kerülnek megállapításra.
bc) Amennyiben a termek előkészítése és az utómunkálatok meghaladják a ¼ – ¼ órát, plusz
egy óra bérleti díjjal megnövelt összeg kerül kiszámlázásra.
c) A Városi Könyvtár (Devecser, Petőfi tér 5.) terembérlete során igénybe vett technikai
eszközök esetén helyi installált hangosítás: 1.000,- Ft/óra, ettől eltérő igény esetén a
Művelődési Ház mindenkori díjszabálya az érvényes; projektor, laptop igénybe vétele: 1.000,-
Ft/óra.
d) A Művelődési Ház (Devecser, Jókai u. 3.) audiovizuális eszközeinek használati díjai:

Eszközök Díjszabás

Technikus nélkül 
bérelhető eszközök

Videolejátszó + TV 
(terembérléssel)

1.000,- Ft/óra

CD/DVD-lejátszó + TV  
(terembérléssel)

1500,- Ft/óra

Projektor (terembérléssel) 1.000,- Ft/óra

Technikussal együtt 
bérelhetők

Teljes hangrendszer 
bejátszókkal, 2 monitorral

4.000,- Ft/óra

Vezetékes mikrofon (+állvány, 
kábel)

1.000,- Ft/db/alkalom

URH mikrofon, mikroport 2.000,- Ft/db/alkalom

Térmikrofon 1.000,- Ft/db/alkalom

Dobszett mikrofon (5 db-os) 2.500,- Ft/alkalom

Lábmonitor (aktív) 1.000,- Ft/db/alkalom

Mobil hangosítás (2X400W, 
4+2ch keverő, max. 4 mikrofon, 
bejátszó, kiegészítők)

5.000,- Ft/alkalom

Színpadi fénytechnika (teljes) 5.000,- Ft/alkalom

Színpadi fénytechnika (csak 
front, 12 fényvető)

2.500,- Ft/alkalom

e) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyiségeiben megrendezésre kerülő
nagyobb létszámú rendezvények esetén, akár 10-50 fős tanácskozások esetén terítő, poharak
biztosításakor 2.000,- Ft/alkalom térítési díj, nagyobb igény (kávés, teáscsészék, termosz,
boros pohár, stb. biztosítása) esetén pedig 4.000,- Ft/alkalom térítési díj kerül megállapításra a
vendéglátó-eszközökért.
f) A bérleti díjat a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója állapítja meg
Devecser Város Polgármesterével, vagy Alpolgármesterével, vagy a Devecseri Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjével történt előzetes egyeztetést követően.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Devecseri
Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2/ azonnal, folyamatos   



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

67/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

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

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyiségeinek,
valamint a technikai és egyéb eszközök bérleti díját 2017. április 15. napjától az alábbiak
szerint állapítsa meg. 

a) Városi Könyvtár (Devecser, Petőfi tér 5.) helyiségeinek eseti bérleti díjai (A díjtételek
alanyi jogon mentesek az ÁFA alól, tartalmazzák a közüzemi díjakat is.):

aa) Nyitvatartási időben (hétköznap hétfőtől péntekig):
Bérbe adható helyiségek Díj

Olvasóterem 4.000,- Ft/óra

Olvasóterem + fogadótér 5.000,- Ft/óra

Gyermekkönyvtár 2.000,- Ft/óra

Gyermekkönyvtár + fogadótér 3.000,- Ft/óra

Előadóterem 2.000,- Ft/óra

Előadóterem + galéria                        3.000,- Ft/óra

 
ab) A hétköznapi nyitvatartási időn kívül eső rendezvényigény esetén az aa) pontban
meghatározott díjak + 50 %-ban, hétvégére, illetve munkaszüneti napokra eső igény esetén +
100%-ban növelt összegben kerülnek megállapításra.

ac) Az épület esküvői fotózási helyszínként történő használati díja nem Devecser városban
házasulandók esetén nyitvatartási időben 2.000,-Ft/alkalom, nyitvatartási időn kívül 4.000,-
Ft/alkalom. Az épület egyéb (pl. divat) fotózási helyszínként történő használati díja
nyitvatartási időben: 2.000,-Ft/alkalom, nyitvatartási időn kívül: 4.000,- Ft/alkalom. (Alkalom
= maximum 2 óra)

ad) Amennyiben a termek előkészítése és az utómunkálatok meghaladják a ¼ - ¼ órát, plusz
egy óra bérleti díjjal megnövelt összeg kerül kiszámlázásra.

b) Művelődési Ház (Devecser, Jókai u. 3.) helyiségeinek eseti bérleti díjai (A díjtételek alanyi
jogon mentesek az ÁFA alól, tartalmazzák a közüzemi díjakat is.):

ba) Nyitvatartási időben (hétköznap hétfőtől péntekig):

Bérbe adható
helyiségek

Intézmény profiljába
tartozó célra történő

bérbeadás
 díja

Egyéb tevékenységre történő
bérbeadás díja



Színházterem

10.000,- Ft/2 óra

Minden további
megkezdett óra a kezdő

bérleti díjon felül
 + 10.000,- Ft/óra

A kezdő bérleti díj 15.000,- Ft/2 óra

Minden további megkezdett óra a kezdő 
bérleti díjon felül  +15.000,- Ft/ óra

Előtér 2.000,- Ft/óra 3.000,- Ft/óra

Klubterem 2.000,- Ft/óra 2.500,- Ft/óra

Előadóterem 1.500,- Ft/óra 2.000,- Ft/óra

Emeleti előadóterem 2.000,- Ft/óra 2.500,- Ft/óra

Alagsori helyiség -    5.000,- Ft/hónap

Tető (technikai 
eszköz 
elhelyezésére)

-     3.000,- Ft/hónap

bb) A hétköznapi nyitvatartási időn kívül eső rendezvényigény esetén a ba) pontban
meghatározott díjak + 50 %-ban, hétvégére, illetve munkaszüneti napokra eső igény esetén +
100%-ban növelt összegben kerülnek megállapításra.

bc) Amennyiben a termek előkészítése és az utómunkálatok meghaladják a ¼ – ¼ órát, plusz
egy óra bérleti díjjal megnövelt összeg kerül kiszámlázásra.

c) A Városi Könyvtár (Devecser, Petőfi tér 5.) terembérlete során igénybe vett technikai
eszközök esetén helyi installált hangosítás: 1.000,- Ft/óra, ettől eltérő igény esetén a
Művelődési Ház mindenkori díjszabálya az érvényes; projektor, laptop igénybe vétele: 1.000,-
Ft/óra.

d) A Művelődési Ház (Devecser, Jókai u. 3.) audiovizuális eszközeinek használati díjai:
Eszközök Díjszabás

Technikus nélkül 
bérelhető eszközök

Videolejátszó + TV 
(terembérléssel)

1.000,- Ft/óra

CD/DVD-lejátszó + TV  
(terembérléssel)

1500,- Ft/óra

Projektor (terembérléssel) 1.000,- Ft/óra

Technikussal együtt 
bérelhetők

Teljes hangrendszer 
bejátszókkal, 2 monitorral

4.000,- Ft/óra

Vezetékes mikrofon (+állvány, 
kábel)

1.000,- Ft/db/alkalom

URH mikrofon, mikroport 2.000,- Ft/db/alkalom

Térmikrofon 1.000,- Ft/db/alkalom

Dobszett mikrofon (5 db-os) 2.500,- Ft/alkalom



Lábmonitor (aktív) 1.000,- Ft/db/alkalom

Mobil hangosítás (2X400W, 
4+2ch keverő, max. 4 mikrofon, 
bejátszó, kiegészítők)

5.000,- Ft/alkalom

Színpadi fénytechnika (teljes) 5.000,- Ft/alkalom

Színpadi fénytechnika (csak 
front, 12 fényvető)

2.500,- Ft/alkalom

e) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyiségeiben megrendezésre kerülő
nagyobb létszámú rendezvények esetén, akár 10-50 fős tanácskozások esetén terítő, poharak
biztosításakor 2.000,- Ft/alkalom térítési díj, nagyobb igény (kávés, teáscsészék, termosz,
boros pohár, stb. biztosítása) esetén pedig 4.000,- Ft/alkalom térítési díj kerül megállapításra a
vendéglátó-eszközökért.

f) A bérleti díjat a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója állapítja meg
Devecser  Város  Polgármesterével,  vagy  Alpolgármesterével,  vagy  a  Devecseri  Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjével történt előzetes egyeztetést követően.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-2/ azonnal, folyamatos   

 
10./     Napirendi     pont:
 

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház részére multifunkciós gép
vásárlása
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az anyagot előzetesen
mindenki megkapta. Javaslom, hogy fogadjuk el a gépbeszerzést az igazgató asszony által
javasoltak szerint.

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója
kérelmének adjon helyt és engedélyezze a Delta Services KFT.-től a Canon image Runner
ADVANCE C3520i típusú multifunkciós gép beszerzését az árajánlatban foglaltak szerint.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal



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

68/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház igazgatója kérelmének adjon helyt és engedélyezze a Delta
Services KFT.-től a Canon image Runner ADVANCE C3520i típusú
multifunkciós gép beszerzését az árajánlatban foglaltak szerint.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal
 
 
Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Lenne egy kérdésem az aljegyző
asszony irányába. Az iskolában az élelmezésen tönkrement a nyomtató. Fél éve kaptunk rá
ígéretet.

Szente-Takács Anna igazgató elhagyta az üléstermet.

 
11./     Napirendi     pont:
 
         Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatási kérelme
 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ezt már az előbb beszéltük.
Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz
részt.  Szavazásra teszem fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy a Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./  A Képviselő-testület  a Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete részére működési
célra 1.000.000,- Ft támogatást biztosítson, melynek fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének  6.  melléklet  215.  sor  „Keretösszeg  egyéb  szervezeteknek”  támogatása
jogcímet jelölje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az Egyesületet
értesítse és a támogatási megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

69/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:



A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./  A  Képviselő-testület  a  Devecser  Város  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesülete  részére  működési  célra  1.000.000,-  Ft  támogatást
biztosítson,  melynek  fedezetéül  az  Önkormányzat  2017.  évi
költségvetésének  6.  melléklet  215.  sor  „Keretösszeg  egyéb
szervezeteknek” támogatása jogcímet jelölje meg.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az Egyesületet értesítse és a támogatási megállapodást
aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Kovács     László     alpolgármester: Javasolja, hogy az Ács Attilához kapcsolódó napirendi
pontokat vegyék előbbre.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő,  a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett, hogy a 13-
as napirendet később tárgyalják.

14./     Napirendi     pont:

Tájékoztató a Használt-cikk piac működéséről
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Anyagot nem kaptunk. Holnap
az ülésen tárgyaljuk.

15./     Napirendi     pont:
 
         0623/2 hrsz.-ú  - Lomis piac – munka és tűzvédelmi feladatainak ellátás
 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Kiírták a pályázatot, és itt
vannak a tarifák. Itt van a határozati javaslatban tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat –
mérési pontonként 150,- Ft + ÁFA, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat –
épületenként 10.000,- Ft + ÁFA, meglévő tűzivíz medence vizsgálata nyomáspróbával –
80.000,- Ft + ÁFA. Ezt a tervezetet egy helyről múltkor kitettük. Tárgyaljuk vagy ne? 
 



Ács     Attila     igazgató: Mióta a Városüzemeltetési Kft. üzemelteti, rengeteg szabálynak kell
megfelelni. Ebben nincs is bent az érintésvédelem. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Azt fogjuk javasolni a
Képviselő-testületnek, hogy nem hoztunk döntést. Hiányzik az érintésvédelem, ami fontos. 

Cserny Pál a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja elhagyta az üléstermet.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Készült 2 dokumentáció és azt el kellene fogadni, azt tudom,
hogy az érintésvédelem nincs. Egy villanyszerelő nekiáll, de nagyon nagy meló. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor ezt javasoljuk levenni a
napirendről a Képviselő-testületnek. Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 3
fő,  a  döntéshozatalban 3 fő vesz  részt.  Szavazásra teszem fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy a
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „0623/2 hrsz.-ú-
Lomis-piac – munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása” napirendet vegye le napirendjéről.  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

70/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  a  „0623/2  hrsz.-ú-  Lomis-piac  –  munka-  és  tűzvédelmi
feladatainak ellátása” napirendet vegye le napirendjéről.

 
16./     Napirendi     pont:
 

0623/2 hrsz.-ú  „Használt cikk” piacon lévő kamerarendszer felújítása 
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Három ajánlat volt. Az
ajánlatok közül az Infex Kft.-t javasoljuk. Az ötös pontban a Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármester, hogy kártérítési igényt nyújtson be a Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó
Egyesület ellen.

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor ezt javasoljuk levenni a
napirendről a Képviselő-testületnek. Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 3
fő,  a  döntéshozatalban 3 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 Bíráló Bizottság véleményét
figyelembe véve állapítsa meg, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a
„Használt-cikk piac” területén lévő kamerarendszer felújítási munkáinak elvégzésére kiírásra
került beszerzési eljárásra 
 Varga János Zoltán e.v. (8174 Balatonkenese, Nefelejcs u. 5.),



 Dénes István e.v. (8175 Balatonfűzfő, Kulich Gy. u. 1.),
 INFEX Kft. (8220 Balatonalmádi, deák F. u. 15.) és a
 Geoirány Kft. (8400 Ajka, Szabadság tér 6.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú,
"kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac”  területén lévő
kamerarendszer felújítási munkáinak elvégzésére kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének
az INFEX Kft.-t (8220 Balatonalmádi, Deák F. u. 15.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot –  bruttó 1.778.000,- Ft
összegben – az INFEX Kft. tette. 
3./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú 27
ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac”
területén lévő kamerarendszer felújítási munkáinak elvégzésével kapcsolatban felmerülő
megbízási díj összegének fedezetét a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nél a
„Használt-cikk” piac üzemeltetése során keletkezett bevétel terhére kívánja biztosítani.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg, és kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy a  Megbízási szerződést az INFEX Kft.-vel (8220 Balatonalmádi, Deák F. u. 15.)
megkösse.
5./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a kamera rendszer felújítását
követően kártérítési igényt nyújtson be a Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (8460
Devecser, Meggyeserdő 0621/5 hrsz.) szemben.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
               Ács Attila ügyvezető igazgató
Határidők: 1./-4./ azonnali
                  5./ 2017. május 31.   

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

71/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló
Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812
m2 nagyságú, "kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a „Használt-
cikk piac”  területén lévő kamerarendszer felújítási munkáinak
elvégzésére kiírásra került beszerzési eljárásra 

 Varga János Zoltán e.v. (8174 Balatonkenese, Nefelejcs u. 5.),
 Dénes István e.v. (8175 Balatonfűzfő, Kulich Gy. u. 1.),
 INFEX Kft. (8220 Balatonalmádi, deák F. u. 15.) és a
 Geoirány Kft. (8400 Ajka, Szabadság tér 6.)

által benyújtott ajánlata érvényes.



2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve állapítsa meg, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely"
megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac”  területén lévő
kamerarendszer felújítási munkáinak elvégzésére kiírásra került
beszerzési eljárás nyertesének az INFEX Kft.-t (8220 Balatonalmádi,
Deák F. u. 15.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot – bruttó 1.778.000,- Ft
összegben – az INFEX Kft. tette. 

3./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely"
megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac”  területén lévő
kamerarendszer felújítási munkáinak elvégzésével kapcsolatban
felmerülő megbízási díj összegének fedezetét a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nél a „Használt-cikk”  piac
üzemeltetése során keletkezett bevétel terhére kívánja biztosítani.

4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg, és kérje  fel a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a
Megbízási szerződést az INFEX Kft.-vel (8220 Balatonalmádi, Deák
F. u. 15.) megkösse.

5./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a kamera
rendszer felújítását követően kártérítési igényt nyújtson be a
Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (8460 Devecser,
Meggyeserdő 0621/5 hrsz.) szemben.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
               Ács Attila ügyvezető igazgató

Határidők: 1./-4./ azonnali
                    5./ 2017. május 31.

17./     Napirendi     pont:
 

623 hrsz.-ú  ingatlanban – Devecser, Jókai u. 1. - villamos szerelési munkák
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Két hűtőkamra beszerelésére
Varga László Somlószőlősi vállalkozó nyerte el 371.450,-Ft-ban.

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor ezt javasoljuk levenni a
napirendről a Képviselő-testületnek. Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 3
fő,  a  döntéshozatalban 3 fő vesz részt.  Szavazásra  teszem fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy a



Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser  Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 623 hrsz.-ú –  Devecser, Jókai u. 1.) - ingatlanba beépített 2 db
hűtőkamra üzemeltetése céljából a villamos megtáplálási munkák kivitelezésével bízza meg
Varga László e.v.-t (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.)  371.450,- Ft (AM) összegben.
2./ A Képviselő-testület a kivitelezési munkák értéket a 2017. évi költségvetésbe a Startmunka
program keretében betervezett saját forrás összegéből biztosítsa. 
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy Varga  László e.v.-val (8481
Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.) a Vállalkozási szerződést megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2017. május 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

72/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 623 hrsz.-ú –
Devecser, Jókai u. 1.) - ingatlanba beépített 2 db hűtőkamra
üzemeltetése céljából a villamos megtáplálási munkák kivitelezésével
bízza meg Varga László e.v.-t (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.)
371.450,- Ft (AM) összegben.

2./ A Képviselő-testület a kivitelezési munkák értéket a 2017. évi
költségvetésbe a Startmunka program keretében betervezett saját
forrás összegéből biztosítsa. 

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy Varga
László e.v.-val (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.) a Vállalkozási
szerződést megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ 2017. május 31.
 
 
18./     Napirendi     pont:
 

Devecser, Szent I. 17. sz. alatti ingatlan belső fűtési rendszer kiépítése
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Két pályázat volt, Pölczmann
István egyéni vállalkozó ajánlata volt kedvező. A vállalkozóval, aki nyert meg kellene
beszélni, hogy a vízvezetéket is nézze meg, mert szerintem el van fagyva. Nehogy az legyen,
hogy meglesz a központi fűtés és ráadjuk a nyomást.



Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor ezt javasoljuk levenni a
napirendről a Képviselő-testületnek. Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 3
fő,  a  döntéshozatalban 3 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  Bíráló  Bizottság  véleményét
figyelembe véve állapítsa meg, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 355
hrsz-ú "orvosi rendelő" megnevezésű 291 m2 nagyságú - Szent I. u. 17. - ingatlan felújításával
kapcsolatban szükséges belső fűtési rendszer kiépítési munkáinak elvégzésére kiírásra került
beszerzési eljárásra 
 Pölczmann István e.v. (8452 Halimba, Dózsa Gy. u. 2.) és a
 Brunner és Társa Kft. (8460 Devecser, Jókai u. 6.) 
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 355 hrsz-ú "orvosi rendelő" megnevezésű
291 m2 nagyságú - Szent I. u. 17. - ingatlan felújításával kapcsolatban szükséges belső fűtési
rendszer kiépítési munkáinak elvégzésére  kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének
Pölczmann István e.v.-t (8452 Halimba, Dózsa Gy. u. 2.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot –  bruttó 1.825.401,-
Ft összegben – Pölczmann István e.v. tette. 
3./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 355 hrsz-ú "orvosi
rendelő" megnevezésű 291 m2 nagyságú - Szent I. u. 17. - ingatlan felújításával kapcsolatban
szükséges belső fűtési rendszer kiépítési munkáinak elvégzésével kapcsolatban felmerülő
vállalkozási díj összegének fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből biztosítsa. 
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg, és a Vállalkozási szerződést Pölczmann István e.v.-val (8452 Halimba, Dózsa Gy.
u. 2.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ 2017. április 30.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

73/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Bíráló
Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező 355 hrsz-ú "orvosi rendelő"
megnevezésű 291 m2 nagyságú - Szent I. u. 17. - ingatlan felújításával
kapcsolatban  szükséges  belső  fűtési  rendszer  kiépítési  munkáinak
elvégzésére kiírásra került beszerzési eljárásra 

 Pölczmann István e.v. (8452 Halimba, Dózsa Gy. u. 2.) és a
 Brunner és Társa Kft. (8460 Devecser, Jókai u. 6.) 

által benyújtott ajánlata érvényes.



2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve állapítsa meg, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező 355 hrsz-ú "orvosi rendelő" megnevezésű 291 m2 nagyságú -
Szent I. u. 17. - ingatlan felújításával kapcsolatban szükséges belső
fűtési rendszer kiépítési munkáinak elvégzésére  kiírásra került
beszerzési eljárás nyertesének Pölczmann István e.v.-t (8452 Halimba,
Dózsa Gy. u. 2.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot –  bruttó
1.825.401,- Ft összegben – Pölczmann István e.v. tette. 

3./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező 355 hrsz-ú "orvosi rendelő" megnevezésű 291 m2 nagyságú -
Szent I. u. 17. - ingatlan felújításával kapcsolatban szükséges belső
fűtési rendszer kiépítési munkáinak elvégzésével kapcsolatban
felmerülő vállalkozási díj összegének fedezetét az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséből biztosítsa. 

4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg, és a Vállalkozási
szerződést Pölczmann István e.v.-val (8452 Halimba, Dózsa Gy. u. 2.)
megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ 2017. április 30.

13./     Napirendi     pont:
 

2017-2018. évi Startmunka programmal kapcsolatos beszerzések
 
Előadó:   Ferenczi Gábor polgármester
 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A start programot nem
tárgyaltuk meg, kérdéseink lettek volna. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: A Startmunka programnál felhívnám a figyelmet arra, hogy a
Belügyminisztérium minden gép és eszköz beszerzési szándékot elfogadott. Nem tudom
mivel kapcsolatos a kérdés. Hosszú távon kell gondolkodni, nem akarok senkit riogatni, de
lehet, a startmunkát nagy valószínűséggel jövőre kivezetik. Erről megerősítettek a
belügyminisztériumi ellenőrzés során. Mindenkit arra biztatnak, hogy most vásároljon
eszközöket, amíg még lehet.
 
Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: 685.000,-Ft van betervezve
kavicsból, abból hány négyzetméter térburkolat gyártható le? Cementből szintén ugyanez lett
volna a kérdésem. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester:  Ezeket a kérdéseket nem nekem kellene feltenni.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ezért mondtam, fel akartam



tenni a kérdéseket. Lapozzunk, menjünk tovább. 

Cserny Pál a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja visszaérkezett az ülésterembe.

19./     Napirendi     pont:
 

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti terve
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megmondom őszintén
átnéztem és ezzel a 2.000.000,-Ft-os módosítással, amit javasoltunk egyetértenék. Következő
a problémám, ez az üzleti terv akkor hajtható végre és akkor lesz a Kft.-nek ebből bevétele, ha
az Önkormányzat ezt a pénzt odaadja. Be van tervezve 20.000.000,-Ft a Kft.-nek. Azt
szeretném, ha egy biztonságos költségvetése lenne. Azt a keretet, amire szüksége van, most
ígérvényként adjuk oda a Kft.-nek mert másképp a feladatát nem fogja tudni ellátni. 
 
Ács     Attila     igazgató: Most 25-én egy traktorost felvettünk. Arról volt szó, hogy ezt az embert
mi foglalkoztatjuk, orvosilag megfelelt.  
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ha a traktoros értéket állít elő,
és visszasegít, akkor ez így nem jó, mert neked kézzel fogható bevételre kell szert tenned. Az
üzleti tervben nincs bent a kórház területe, most megy a mutogatás. Én azt szeretném, ha a
traktoros azt a tevékenységet, amit a startnál végez, meg amit ő visszasegít, külön kell
nyilvántartani és akkor legyen már egy egységes elszámolási lehetőség. Megemelkedtek a
megművelendő zöld területek. A szociális tűzifát is ők vitték ki. Ez a pár ember akkor tudja
ellátni a feladatát, ha az önkormányzat segít. 
 
Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Megint csak ígérvényeket kap. 
 
Mayer     Gábor   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja  : Az Attila számtalanszor
bebizonyította azt, annak idején is, hogy ért hozzá és jól csinálja, amit csinál. Így megkötni a
kezét, hogy se pénzt nem adunk neki, se embert nem adunk, a feladatokat meg odatesszük, ez
kritikán aluli.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Javaslom a gazdasági
bizottságnak, hogy fogadjuk el az üzleti tervedet, azzal, hogy az Önkormányzat a
költségvetésében gondoskodjon annak a fedezetéről.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti tervét fogadja el
és az abban foglalt önkormányzati feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet
biztosítsa.
2./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármester, hogy fenti döntéséről Ács Attila



ügyvezető igazgatót írásban tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2017. április 15.

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

74/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
üzleti tervét fogadja el és az abban foglalt önkormányzati feladatok
elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítsa.

2./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármester, hogy fenti
döntéséről Ács Attila ügyvezető igazgatót írásban tájékoztassa és a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ 2017. április 15.
 

20./     Napirendi     pont:
 

Iparterületen árok kialakítása
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nagyon sok minden készült,
geodéziai felmérés, nádaratás. Én azt javaslom, fogadjuk el azzal, hogy a szerződésben a
kivitelező részéről ki kell kötni ki a műszaki vezetőt. Én ígéretet tettem, hogy ezt a munkát
teljes mértékben ellenőrizni fogom, rendes műszaki ellenőrként a megrendelő részéről. Ehhez
kérnék felhatalmazást. A kivitelező pedig jelölje ki a műszaki vezetőjét. Ezt az árkot a terv
szerint fogjuk elkészíteni. Telekhatárokat ki kellett tűzni. Az eredeti terven az ivóvíz, a Torna-
patak mellett, szennyvíz csatorna mellett megy és ott még csatorna feltárást is kell biztosítani.
 
Ács     Attila     igazgató: Szerződés készül az alvállalkozóval. Szeretném tudni, hogy a fizetés
honnan megy? Illetve kérem, hogy a nádaratás, valamint a geodéziai munkák kifizetéséről is
döntsenek, mivel az megrendelésre és elvégzésre került a Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási
Kft.-től. Soha nem volt olyan az elmúlt 15 év alatt, hogy nem fizetem ki vállalkozót.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A vízi közmű számláról
kerülnek kifizetésre. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: A határozatba plusz kerüljön bele a műszaki felelős a kivitelező
részéről, és a megrendelő részéről, valamint az elvégzett munka?

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen.



Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon  hozzá ahhoz, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a
Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011 munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4462/2012.
ügyszámú vízjogi létesítési engedélye alapján a csapadékvíz elvezető árok kiépítésre kerüljön
a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.)
közreműködésével.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság véleményét
figyelembe véve állapítsa meg, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011 munkaszámú
M-5 rajzszámú terve alapján a csapadékvíz elvezető árok építési munkáinak elvégzésére
kiírásra került beszerzési eljárásra a
1. Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft. (8300 Tapolca, Hagymagasi út 2.) -
bruttó 4.532.630,- Ft,
2. Borbély Csaba e.v. (8481 Somlóvásárhely, Viola út 2.) - bruttó 3.937.000,- Ft, és
a
3. ZSILIP 2008 Kft. (8202 Veszprém, Pf.: 720) – bruttó 4.991.100,- Ft
által benyújtott ajánlata érvényes.
3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy
Devecser  Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a
Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011 munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a
csapadékvíz elvezető árok építési munkáinak elvégzésére kiírásra került beszerzési eljárás
nyertesének Borbély Csaba egyéni vállalkozót (8481 Somlóvásárhely, Viola út 2.) hirdeti ki
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot – bruttó 3.937.000,- Ft – Borbély Csaba e.v. tette. 
4./ A Képviselő-testület határozzon  úgy, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011
munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a csapadékvíz elvezető árok építési munkáinak
elvégzésével kapcsolatban felmerülő vállalkozási díj összegének fedezetét a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. - mint a vízjogi létesítési engedély jogosultja –  köteles
megfinanszírozni, amelyhez az Önkormányzat a szükséges összeget a vízi-közmű számlájáról
biztosítsa.
5./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg, és felkéri a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy  Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon
a Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011 munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a
csapadékvíz elvezető árok építési munkáinak elvégzésére vonatkozó Vállalkozási szerződést
Borbély Csaba e.v.-val (8481 Somlóvásárhely, Viola út 2.) megkösse azzal, hogy a kivitelező
részéről a műszaki vezető kerüljön megjelölésre. A megrendelő részéről a műszaki ellenőri
feladatokra Holczinger Lászlót bízza meg.
6./ A csapadékvíz elvezető árok kiépítése érdekében előzetesen elvégzett geodéziai felmérés
(24.000,-Ft + Áfa), kaszálás (192.000,-Ft+Áfa) díja mindösszesen 216.000,-Ft + Áfa a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.) - mint



közreműködő –  által kerüljön kifizetésre a Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft. (8300
Tapolca, Hegymagasi út 2.) részére, melynek fedezetét az Önkormányzat a vízi-közmű
számlájáról biztosítsa. 
7./ A Képviselő-testület kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy a Pannonterv-Veszprém Kft. által készített tervek alapján megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetési  engedély iránti kérelmét a jogszabály szerint összeállított
dokumentációkkal a hatóság felé nyújtsa be.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Ács Attila ügyvezető igazgató
Határidők: 1./-6./ azonnal

    7./ kivitelezési munkák befejezését követően azonnal

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

75/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon
hozzá ahhoz, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a Pannonterv-Veszprém Kft.
1121-1-2011 munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség 4462/2012. ügyszámú vízjogi létesítési engedélye
alapján a csapadékvíz elvezető árok kiépítésre kerüljön a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.)
közreműködésével.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló
Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú
ingatlanon a Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011 munkaszámú M-
5 rajzszámú terve alapján a csapadékvíz elvezető árok építési
munkáinak elvégzésére kiírásra került beszerzési eljárásra a
1. Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft. (8300 Tapolca, Hagymagasi
út 2.) - bruttó 4.532.630,- Ft,
2.  Borbély Csaba e.v. (8481 Somlóvásárhely, Viola út 2.) - bruttó
3.937.000,- Ft, és a
3. ZSILIP 2008 Kft. (8202 Veszprém, Pf.: 720) – bruttó 4.991.100,- Ft
által benyújtott ajánlata érvényes.

3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve állapítsa meg, hogy Devecser  Város Önkormányzata tulajdonát
képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a Pannonterv-Veszprém
Kft. 1121-1-2011 munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a
csapadékvíz elvezető árok építési munkáinak elvégzésére kiírásra
került beszerzési eljárás nyertesének Borbély Csaba egyéni vállalkozót
(8481 Somlóvásárhely, Viola út 2.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a



legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot – bruttó 3.937.000,- Ft – Borbély Csaba e.v. tette. 

4./ A Képviselő-testület határozzon  úgy, hogy Devecser Város
Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon
a Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011 munkaszámú M-5
rajzszámú terve alapján a csapadékvíz elvezető árok építési
munkáinak elvégzésével kapcsolatban felmerülő vállalkozási díj
összegének fedezetét a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. -
mint a vízjogi létesítési engedély jogosultja –  köteles
megfinanszírozni, amelyhez az Önkormányzat a szükséges összeget a
vízi-közmű számlájáról biztosítsa.

5./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg, és felkéri a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/9
hrsz.-ú ingatlanon a Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011
munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a csapadékvíz elvezető
árok építési munkáinak elvégzésére vonatkozó Vállalkozási szerződést
Borbély Csaba e.v.-val (8481 Somlóvásárhely, Viola út 2.) megkösse
azzal, hogy a kivitelező részéről a műszaki vezető kerüljön
megjelölésre. A megrendelő részéről a műszaki ellenőri feladatokra
Holczinger Lászlót bízza meg.

6./ A csapadékvíz elvezető árok kiépítése érdekében előzetesen
elvégzett geodéziai felmérés (24.000,-Ft + Áfa), kaszálás (192.000,-
Ft+Áfa) díja mindösszesen 216.000,-Ft + Áfa a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.) -
mint közreműködő –  által kerüljön kifizetésre a Balaton-felvidéki
Vízgazdálkodási Kft. (8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.) részére,
melynek fedezetét az Önkormányzat a vízi-közmű számlájáról
biztosítsa. 

7./ A Képviselő-testület kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Pannonterv-Veszprém
Kft. által készített tervek alapján megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetési engedély iránti kérelmét a jogszabály szerint összeállított
dokumentációkkal a hatóság felé nyújtsa be.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Ács Attila ügyvezető igazgató

Határidők: 1./-6./ azonnal
           7./ kivitelezési munkák befejezését követően azonnal

Ács Attila igazgató elhagyta az üléstermet.

21./     Napirendi     pont:



 
Rendezési tervhez kapcsolódó főépítészi tevékenység ellátása
 
Előadó:   Ferenczi Gábor polgármester

 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az  anyagot  mindenki
megkapta, kérem, szavazzuk meg.
 
Mayer     Gábor   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja  : Lehetne még kiküldeni Mezei
Lászlónak Pápára.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ő nem lehet, mert egyéb élő
szerződései is vannak. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város
Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési eszközeinek felülvizsgálat céljából
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet alapján a főépítészi feladatok ellátására ajánlattételi felhívást küldjön
az alábbiak részére:
 Hori & Viki Design Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.)
 Tér-Metszet Építész és Mérnöki Iroda Kft. (8255 Balatonrendes, László
Gyula utca 3.)
 Bujdosó Judit főépítész (8248 Nemesvámos, Petőfi u. 1.)
 Tóth Árpád építész (8400 Ajka, Futó u. 4.)
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az 1./
pont szerintiek részére megküldje.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:

76/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési
eszközeinek felülvizsgálat céljából a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint a



főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapján a főépítészi feladatok ellátására ajánlattételi felhívást küldjön
az alábbiak részére:

 Hori & Viki Design Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.)
 Tér-Metszet Építész és Mérnöki Iroda Kft. (8255
Balatonrendes, László Gyula utca 3.)
 Bujdosó Judit főépítész (8248 Nemesvámos, Petőfi u. 1.)
 Tóth Árpád építész (8400 Ajka, Futó u. 4.)

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy az
ajánlattételi felhívást az 1./ pont szerintiek részére megküldje.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal
 

22./     Napirendi     pont:
 

Rendezési terv módosításához –  bányaterület –  kapcsolódó főépítészi
tevékenység ellátása
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nem tudom, hogy találtuk
meg a Hornyák Attilát, mikor eddig mindig haragba voltunk, nem tudom, hogy találtuk ki,
hogy ő legyen a főépítész. 
 
Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Én voltam kint a területen, több
ezer köbméter elmegy, és ennek semmi nyoma nincsen. 
 
Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leier téglagyár meglévő
bányaterületének bővítése céljából szükségessé vált Devecser város településrendezési
eszközei módosítása miatt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint a főépítészi
tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján a főépítészi feladatok
ellátására bízza meg a Hori & Viki Design Kft. -t (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.) 250.000,- Ft
+ ÁFA összegen.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a megbízási szerződést aláírja
azzal, hogy a felmerült –  bruttó 317.500,- Ft –  költségeket a teljesítés igazolást követően a
Leier Hungária Kft. (9024 Győr, Baross Gábor u. 42.) köteles megfizetni a Hori &  Viki
Design Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.) részére.



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

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

77/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leier
téglagyár meglévő bányaterületének bővítése céljából szükségessé vált
Devecser város településrendezési eszközei módosítása miatt a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet, valamint a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet alapján a főépítészi feladatok ellátására bízza
meg a Hori &  Viki Design Kft. -t (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.)
250.000,- Ft + ÁFA összegen.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a
megbízási szerződést aláírja azzal, hogy a felmerült – bruttó 317.500,-
Ft – költségeket a teljesítés igazolást követően a Leier Hungária Kft.
(9024 Győr, Baross Gábor u. 42.) köteles megfizetni a Hori &  Viki
Design Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.) részére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal

 
23./     Napirendi     pont:
 

„Táncsics” Mezőgazdasági Zrt. kérelme a 653/1 hrsz.-ú ingatlan vételére
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az irathoz van csatolva egy
helyszínrajz, amin ki van satírozva, ez egészen kijön a Lékai utcáig. Nem tudom, ezen mit
akar csinálni. 
 
Kovács     László     alpolgármester: Annak idején, a rajz nem mutatja, de van ott egy út, ami a
katasztrófa idején lett megépítve és soha nem lett üzembe helyezve. Ez a terület azért
szükségeltetik, mert bővíteni szeretnék vadfeldogozóval az üzemet. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Javaslom, hogy fogadjuk el, a
200.000,-Ft-ot azzal, hogy az úthasználat megmarad az önkormányzatnak. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező 653/1 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület”  megnevezésű 6372 m2 nagyságú
ingatlanát nettó 200.000,- Ft összegen értékesítse a „Táncsics” Mezőgazdasági Kereskedelmi
és Szolgáltató Zrt. (8484 Nagyalásony, Rákóczi u. 1/a.) részére, azzal, hogy a 654/1 hrsz-ú út
használata megmarad az Önkormányzatnál.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát a „Táncsics”
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-nek (8484 Nagyalásony, Rákóczi u. 1/a.)
küldje el, és az adásvételi szerződést megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2017. május 31.

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

78/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező 653/1 hrsz-ú „kivett
beépítetlen terület”  megnevezésű 6372 m2 nagyságú ingatlanát nettó
200.000,- Ft összegen értékesítse a „Táncsics”  Mezőgazdasági
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (8484 Nagyalásony, Rákóczi u. 1/a.)
részére, azzal, hogy a 654/1 hrsz-ú út használata megmarad az
Önkormányzatnál.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy
határozatát a „Táncsics” Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató
Zrt.-nek (8484 Nagyalásony, Rákóczi u. 1/a.) küldje el, és az
adásvételi szerződést megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2017. május 31.
 
 
26./     Napirendi     pont:
 

Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével kapcsolatban
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az  anyagot  mindenki
megkapta. Javaslom a határozati javaslatok elfogadását.



Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-32276-1-003-01-02
MEKH kóddal rendelkező 34. sorszámú Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért
Felelőse, tárgyalja meg a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére
vonatkozó napirendi pontot.
2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-
testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz-
és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
3./ A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet
készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra
irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő
Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.
4./ A Képviselő-testület fogadja el, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási
díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárása megindítása érdekében befizeti és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll
rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és
szolgáltatási díjat megfizeti.
5./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező, az elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére,
benyújtására és jóváhagyási eljárásban való képviseletre szóló Megállapodást az
Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                  2./, 3./, 5./ 2017. március 31.
                  4./ folyamatos

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

79/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-
32276-1-003-01-02 MEKH kóddal rendelkező 34. sorszámú
Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse,
tárgyalja meg a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §



(2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

3./ A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT
Zrt. a vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét
követően, a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években
készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és
jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.
 
4./ A Képviselő-testület fogadja el, hogy a mindenkor érvényes
igazgatási és szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a
jóváhagyási eljárása megindítása érdekében befizeti és amennyiben
lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben
ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a
BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat
megfizeti.

5./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékletét képező, az elkövetkező években készítendő
Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és jóváhagyási
eljárásban való képviseletre szóló Megállapodást az Önkormányzat
nevében írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./, 3./, 5./ 2017. március 31.
                  4./ folyamatos

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-32276-1-001-00-11
MEKH kóddal rendelkező 60. sorszámú Devecser szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-
rendszer Ellátásért Felelőse, tárgyalja meg a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.
2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-
testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz-
és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel



kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
3./ A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet
készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló
eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő
Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.
4./ A Képviselő-testület fogadja el, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási
díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárása megindítása érdekében befizeti és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll
rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és
szolgáltatási díjat megfizeti.
5./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező, az elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére,
benyújtására és jóváhagyási eljárásban való képviseletre szóló Megállapodást az
Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./, 3./, 5./ 2017. március 31.
                4./ folyamatos

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

80/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-
32276-1-001-00-11 MEKH kóddal rendelkező 60. sorszámú
Devecser szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse, tárgyalja meg a 2018-2032. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
(2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

3./ A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT
Zrt. a vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét
követően, a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be
és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években



készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és
jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.
 
4./ A Képviselő-testület fogadja el, hogy a mindenkor érvényes
igazgatási és szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a
jóváhagyási eljárása megindítása érdekében befizeti és amennyiben
lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben
ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a
BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat
megfizeti.

5./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékletét képező, az elkövetkező években készítendő
Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és jóváhagyási
eljárásban való képviseletre szóló Megállapodást az Önkormányzat
nevében írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./, 3./, 5./ 2017. március 31.
                  4./ folyamatos

 
27./     Napirendi     pont:
 

A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep 2017. évi monitoring
vizsgálatainak elvégzésére pályázati kiírásról szóló döntés meghozatala
 
Előadó:   Ferenczi Gábor polgármester
 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az anyagot mindenki
megkapta, javaslom a határozati javaslatok elfogadását.

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017. évi vizsgálatai” tárgyában
beszerzési eljárást kívánjon lefolytatni a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről
szóló szabályzata alapján jelen határozatban foglaltak szerint:
- A Képviselő-testület 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján meghívásos eljárást kíván lefolytatni.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárással kapcsolatosan a
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatában meghatározott



intézkedések megtételére.
-  A Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek:
A Bíráló Bizottság elnöke: Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke 
A Bíráló Bizottság tagjai: Óvári Márton Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke
Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja
2./ A Képviselő-testület a „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017. évi vizsgálatai”
tárgyában kiírandó beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges ajánlattételi felhívást hagyja
jóvá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal

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

81/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017.
évi vizsgálatai”  tárgyában beszerzési eljárást kívánjon lefolytatni a
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján jelen határozatban foglaltak
szerint:

- A Képviselő-testület 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján meghívásos
eljárást kíván lefolytatni.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési
eljárással kapcsolatosan a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatában
meghatározott intézkedések megtételére.

-  A Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek:
A Bíráló Bizottság elnöke: Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság elnöke 
A Bíráló Bizottság tagjai: Óvári Márton Szociális, Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja

2./ A Képviselő-testület a „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017.
évi vizsgálatai”  tárgyában kiírandó beszerzési eljárás lefolytatásához
szükséges ajánlattételi felhívást hagyja jóvá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidők: 1.-2./ azonnal

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  „Devecseri  rekultivált
hulladéklerakó  2017.  évi  vizsgálatai”  tárgyában  kiírásra  kerülő  beszerzési  eljárással
kapcsolatos ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:
 TERRATEST Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.)
 Sziklai Mérnöki Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 11. fszt. 4.)
 TitanAragon-IT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9012 Győr,
Újkút utca 9.)
 ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 3.
A 2/33.)
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal

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

82/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a
„Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017. évi vizsgálatai” tárgyában
kiírásra kerülő beszerzési eljárással kapcsolatos ajánlattételi felhívást
az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:

TERRATEST Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.)
Sziklai Mérnöki Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 11.
fszt. 4.)
TitanAragon-IT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(9012 Győr, Újkút utca 9.)
ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (8000
Székesfehérvár, Honvéd utca 3. A 2/33.)

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./ azonnal

 
28./     Napirendi     pont:
 
         Vegyes     ügyek:

a) „Meggyeserdő” Honvéd Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
 



Dukán     Gabriella     aljegyző: A Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub kérelme 150.000,-Ft-
ról.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Rendben, szavazzuk meg.
Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz
részt.  Szavazásra teszem fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy a Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a „Meggyeserdő” Honvéd Nyugdíjas Klub kérelmének adjon helyt és
részére működési célra 150.000,- Ft támogatást biztosítson, melynek fedezetéül az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 6. melléklet 215. sor „Keretösszeg egyéb
szervezeteknek” támogatása jogcímet jelölje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a
„Meggyeserdő” Honvéd Nyugdíjas Klubot értesítse és a támogatási megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

83/2017.     (III.   28  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a „Meggyeserdő”  Honvéd Nyugdíjas Klub
kérelmének adjon helyt és részére működési célra 150.000,- Ft
támogatást biztosítson, melynek fedezetéül az Önkormányzat 2017.
évi költségvetésének 6. melléklet 215. sor „Keretösszeg egyéb
szervezeteknek” támogatása jogcímet jelölje meg.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a „Meggyeserdő”  Honvéd Nyugdíjas Klubot értesítse és a
támogatási megállapodást aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

b) Konkoly József támogatási kérelme Lakóparki főzőversenyre

Dukán     Gabriella     aljegyző: Konkoly József szervező kérelme 70.000,-Ft-ról a lakóparki
főzőversenyre. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Rendben, szavazzuk meg.
Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz
részt.  Szavazásra teszem fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy a Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület Konkoly József kérelmének adjon helyt és a 2017. július 22.-én
tartandó Lakóparki Főzőverseny megszervezésére a kérelemben foglaltakra 70.000,- Ft
támogatást biztosítson az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből.
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