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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. május 2-án  (kedden) 13:20  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
Mayer Gábor
Kozma György                     bizottsági tagok

 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:
 
Mayer Gábor bizottság elnöke        
Bognár Ferencné
Kozma György
Séfer Hajnalka bizottsági tagok

Szociális, Egészségügyi, Rend-és Környezetvédelmi Bizottság:

Holczinger László
Bognár Ferencné
Rosta Zoltán bizottsági tagok

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke,
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja

Távolmaradásukat előzetesen nem jelentették be:
Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi 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
Ács Attila Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
Simonné Boros Adrienn védőnő
Rába Jánosné védőnő
Kara László Rinaldo Party Service Bt.

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 3 fő jelen van.

A nyilvános ülést megnyitom.

Javaslom az írásban kiküldött napirendek elfogadását. A jelenlévő bizottsági tagok száma 3
fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt.

A Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  3  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./ Településrendezési eszközök módosítása Leier Kft.
kérelmére

Ferenczi Gábor
polgármester

3./ Devecser Város Védőnői Szolgálat eszközbeszerzési kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

4./ A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója
a Devecseri „Új temető”  (Devecser, Miskei u. 06  hrsz.)
fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban

Ferenczi Gábor
polgármester

5./ A devecseri Start-munka program telephelyének áthelyezése
a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-hez

Ferenczi Gábor
polgármester

6./ A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
hatósági ellenőrzése

Ferenczi Gábor
polgármester

7./ Somló-környéki Feladatellátó Intézmény kérelme házi
segítségnyújtás bővítésére

Ferenczi Gábor
polgármester



8./ A  Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével
megkötésre kerülő vissza nem térítendő támogatásról szóló
megállapodás jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

9./ A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetői  beosztásának ellátására
benyújtott pályázat véleményezése

Ferenczi Gábor
polgármester

10./ Rendezési tervhez kapcsolódó főépítészi tevékenység
ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

11./ Beszámoló  a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. évi
tevékenységéről

Holczinger László
bizottsági elnök

12./ A  Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
multifunkciós gép vásárlása

Ferenczi Gábor
polgármester

13./ Devecseri 3565 hrsz-ú – Tik-hegy - ingatlan értékesítése Ferenczi Gábor
polgármester

14./ Rinaldo Party Service Bt. terület bérleti kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

15./ Jánosi Tamás terület bérleti kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

16./ Néhai Takács Miklós Devecser Város Önkormányzata
díszpolgára

Ferenczi Gábor
polgármester

17./ Vízi-közmű vagyon tulajdonviszonyainak rendezése Ferenczi Gábor
polgármester

18./ Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása Ferenczi Gábor
polgármester

19./ Vegyes ügyek

Dukán     Gabriella     aljegyző: Óvári Márton a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, állandó
jegyzőkönyv-hitelesítő hiányzik, ezért jegyzőkönyv-hitelesítőt kellene választani.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Javaslom,  hogy  a  jegyzőkönyv-hitelesítő
Mayer Gábor bizottsági tag legyen. 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  mai  ülésének  jegyzőkönyv-hitelesítője  Mayer  Gábor
bizottsági tag legyen.

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

85/2017.     (V.     2.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:



A  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  mai  ülésének  jegyzőkönyv-
hitelesítője Mayer Gábor bizottsági tag.

Rosta Zoltán Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Óvári
Márton a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság elnöke nincs jelen,
ezért javasolja, hogy a levezető elnök Holczinger László bizottsági tag legyen.

A  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  a  javaslattal  3  igen
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Köszöntöm az ülésen
megjelenteket. Megállapítom, hogy a Szociális, Egészségügyi,  Rend- és Környezetvédelmi
Bizottság nyilvános  ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3  fő
jelen van.

A nyilvános ülést megnyitom.

Javaslom az írásban kiküldött napirendek elfogadását. A jelenlévő bizottsági tagok száma 3
fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt.

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  3  igen  szavazattal  –
egyhangúlag – a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

2./ Beszámoló a védőnők 2016. évben végzett munkájáról Ferenczi Gábor
polgármester

4./ A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója
a Devecseri „Új temető”  (Devecser, Miskei u. 06  hrsz.)
fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban

Ferenczi Gábor
polgármester

5./ A devecseri Start-munka program telephelyének áthelyezése
a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-hez

Ferenczi Gábor
polgármester

6./ A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
hatósági ellenőrzése

Ferenczi Gábor
polgármester

7./ Somló-környéki Feladatellátó Intézmény kérelme házi
segítségnyújtás bővítésére

Ferenczi Gábor
polgármester

Dukán     Gabriella     aljegyző: A  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi
Bizottságnak jegyzőkönyv-hitelesítőt kellene választani a levezető elnök helyett.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Javaslom,  hogy  a
jegyzőkönyv-hitelesítő Rosta Zoltán bizottsági tag legyen. Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet  azzal,  hogy  a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  mai
ülésének jegyzőkönyv-hitelesítője Rosta Zoltán bizottsági tag legyen.

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 2
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

11/2017.     (V.     2.)     SZERKB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság mai
ülésének jegyzőkönyv-hitelesítője Rosta Zoltán bizottsági tag.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság     elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Köszöntöm én is a tisztelt bizottsági tagokat. Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 4  fő
jelen van.

A nyilvános ülést megnyitom.

Javaslom az írásban kiküldött 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:

9./ A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetői  beosztásának ellátására
benyújtott pályázat véleményezése

Ferenczi Gábor
polgármester

Dukán Gabriella aljegyző: Horváth Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja,
állandó jegyzőkönyv-hitelesítő hiányzik, ezért jegyzőkönyv-hitelesítőt kellene választani.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság     elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Javaslom,  hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő  Bognár  Ferencné bizottsági  tag
legyen. 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 mai ülésének jegyzőkönyv-hitelesítője Bognár Ferencné bizottsági tag legyen.



Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 3  igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

13/2017.     (V.     2.)     OKSB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság mai ülésének jegyzőkönyv-
hitelesítője Bognár Ferencné bizottsági tag.

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:

Településrendezési eszközök módosítása Leier Kft. kérelmére

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: A főépítész  megkérte  az
anyagot  és  véleményezte.  Környezetvédelmi  jogszabály  változása  miatt  kell  a  jelenlegi
rendezési  tervet  módosítani.  Borsik  Beáta  állami  főépítész  véleményezte  és  ennek
megfelelően kérném a rendezési terv ilyen irányú módosítását.  Sokan nem vettek részt az
egyeztető tárgyaláson, a főépítészeti osztály sem. Ők külön kialakították a szakvéleményüket,
amit a jelenlegi mi főépítészünk is támogatott. Ezzel kapcsolatban kinek van kérdése?

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Az a nagy mennyiségű víz, ami kijön hova folyik? Én ezt a tevékenységet
nem támogatom, azt gondolom, ezt tisztázni kell.  Nem látok gyakorlati lépéseket ennek a
tisztázására, a mai napig nem történt meg. Azt szeretném, ha úgy fogadnánk el, hogy nem
szavazzuk meg. Az a víz,  ami most elfolyik nem fog visszajönni Devecserbe.  A kutakból
szintén nem. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja, levezető elnök: Elnézést kérek Képviselő Úr,
maga a rendezési terv nem befolyásolja. Azt viszont bele lehet tenni most a rendezési tervbe,
hogy a bányaművelés során különös figyelmet kérünk a vízkitermelésre. 

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

Bele  lehetne  írni,  hogy  azzal  a  feltétellel  fogadjuk  el  a  rendezési  tervet,  hogy  ha  a
vízkiemelési és vízgazdálkodási feltételeknek eleget tesznek. Maga az, hogy bányaterület lett
azt nem befolyásolja, de magát a bányatevékenységet rögzíteni lehet. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Jó, de pontosabban meg kellene ezt fogalmazni. Magáról a víz kiemelésről
milyen  engedéllyel  rendelkeznek?  Nem  tudom,  mennyire  van  még  eszközünk,  hogy  ezt
befolyásoljuk? 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Az  az  eszköze  megvan
magának a hatóságoknak és az önkormányzatnak is, hogy felszín alatti vizek szivattyúzása
nem sértheti az úgynevezett réteg vizek eltüntetését. Ezt figyelembe lehet venni. Kint voltam
a helyszínen, a jelenlegi bányagödör víz alatt van. Ott már tavak vannak. Különbséget kell
tenni víz alatti és felszín feletti vizek szívatásával. Az agyagréteg nem engedi át a vizet. Az
alatta lévő vízréteg kiszivattyúzása, ami esetleg befolyásolhatja magát az úgynevezett árkos
kutak vízhozamát.  Én megyek a vízügyi  hatósághoz más ügyben,  de megkérdezem, hogy
ezzel a feltétellel ki lehet-e egészíteni a szakvéleményüket.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Én már utána jártam és nincs nekik. 2-3 hónapja kértem a Jegyző Urat, hogy
tegyen intézkedéseket. Tett valamilyen intézkedést?

Bendes István jegyző: Milyen intézkedésre gondol?

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Ezt  kellene  tudnia  a  Jegyző Úrnak,  hogy milyen intézkedéseket  kellene
tennie. Azt, hogy ilyen bányatevékenységnek milyen következményei vannak, azt nem nekem
kell tudnom, hanem pontosan Önnek Jegyző Úr. 

Bendes István jegyző: Ami kérve lett az az volt, hogy a Leier-t hívjuk meg és beszéljenek.
Meg is hívtuk őket, de a Képviselő Úr nem volt itt azon az ülésen.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Egy pillanat én itt voltam, csak késtem és ezt be is jelentettem az Elnök
Úrnak.  Ezalatt  az 5 perc alatt  megtörtént a beszélgetés,  amit  ennyi  idő alatt  nem is  lehet
lerendezni. Ezért kértem azt, hogy mindezeken túl, más eszközök bevonására is szükség van.
Utána kell járnunk. Ez nem történt meg, ami a beszélgetésünkből kiderült. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja, levezető elnök: Holnap a vízügyi hatósággal
és a katasztrófavédelemmel más ügyben tárgyalok, de ezt fel fogom vetni és a testületi ülésre
be  fogom hozni.  Azt  javaslom a  Képviselő-testület  elé  elfogadásra,  hogy  a  tevékenység
gyakorlása során a vízkiemelés a lehető legjobb megoldással, a réteg vizek sérülése nélkül
legyen megoldva. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Az, hogy ilyen kívánságokat fogalmazunk meg, nem biztos, hogy ebben a
történetben  előre  jutunk.  Több  millió  m3  víz  megy  el  a  csöveken.  Az  kitermelés
szempontjából az meddő, ha bemegy az agyagréteg alá, onnantól kezdve jön fel a réteg víz,
hiszen nyomás különbség van a felső és az alsó területek között. Az a kérdés, hogy az a víz,
ami most bekerül a bányába fentről jötte le, vagy alulról jött fel. Ezért kellene megkérdezni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Megváltoztatom  a
véleményemet,  azt  javaslom, fussunk még egy kört.  Mennyire sürgős ennek az elbírálása,
mert ennek a Hornyák Úr az előterjesztője és nem tudtuk megkérdezni, mennyire foglalkozott
vele mélységében. Következő testületi ülésre kellene visszahozni. 



Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Nem is az 1-2 hónap kiesésről van szó. Ha a víz el fog menni a következő
generáció mit fog tenni? 

Bendes István jegyző: Erre az itt ülők egyike se fog tudni választ adni. Ne vigyük a holnapi
testületi ülésre, vegyük le a napirendről. Mi felvesszük a kapcsolatot a vízügyi hatósággal,
hogy  adjanak  ők  további  tájékoztatást,  vagy  mondják  meg  mi  az,  amit  tenni  lehet.  Azt
feltételezzük, hogy veszélyben van a város hosszú távú vízkészlete.  Ez a veszély valóban
fennáll-e, ezt mi nem tudjuk megállapítani, de ha a vízügyi hatóság megtudja, akkor adjanak
nyilatkozatot és a Képviselő-testület ennek függvényében tud döntést hozni. Azt tudni kell,
hogy most távol vannak Devecsertől a jelenlegi munkafázisok. A rendezési tervnek három
szerződő fele van és ennek finanszírozója a Leier. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Javasolja, hogy vegyék le a
napirendről és holnap te tárgyalja meg a testület. A szakággal egyeztetést tartunk, valamint a
rendezési terv készítőjével felvesszük a kapcsolatot. Utána hozzuk vissza képviselő-testületi
ülésre. 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 a „Településrendezési eszközök módosítása Leier Kft.
kérelmére” című napirendi pontot holnapi ülésén ne tárgyalja, azt következő ülésére hozza
vissza döntéshozatalra.

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

86/2017.     (V.     2.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  a  „Településrendezési  eszközök  módosítása  Leier  Kft.
kérelmére”  című  napirendi  pontot  holnapi  ülésén  ne  tárgyalja,  azt
következő ülésére hozza vissza döntéshozatalra.

2./     Napirendi     pont:

Beszámoló a védőnők 2016. évben végzett munkájáról

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Nagyon  részletes,  átfogó
beszámolót  kaptunk.  Mindenféle  statisztikai  adat  rendelkezésünkre  áll.  Csak  elismeréssel
tudok  beszélni,  mert  ilyen  körülmények  között,  ilyen  összetételű  gyermekeknél,
gyermeklétszámnál feladatokat megoldani elismerésre méltó. Kinek van kérdése?

Bognár     Ferencné     Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság;
valamint Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: Hozzám bejelentés érkezett, hogy a
Fenyőfa panzióban, a Vásárhelyi utcában, a Rákóczi utcában és a Miskei utcában is laknak
olyan személyek, akik románok. Állítólag ezeknél a gyerekeknél vannak problémák. Nem



tudom sikerült-e  megoldani,  hogy gyermekestől  nem jöhetnek,  nem telepedhetnek  le,  ha
mégis akkor a megfelelő engedélyekkel. Ezt sehol nem láttam leírva.

Rába Jánosné védőnő: Egy csecsemőről tudunk, aki itt tartózkodott, de már nincs itt. 

Bognár     Ferencné     Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság;
valamint  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  tagja: Ennyit  akartam  csak
kiegészítésként. Hiába 2016. évi beszámoló ez 2017-ben probléma, de nem várhatunk a 2018.
évi beszámolóig. Felkaptak hírek a kanyarótól, a lepráig, és mivel maguk köztük forgolódnak
ezért voltam kíváncsi. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Tájékoztatom  a  Tisztelt
Képviselő  Asszonyt,  hogy  a  vegyes  ügyek  keretében  külön  erről  szeretnék  beszélni.
Tájékoztattam  a  Polgármester  Urat.  Sokat  járom  a  várost  és  sok  olyan  problémával
találkozok, amelyek felháborítóak. Nem tudom, ki adott ilyen engedélyt, vagy ki koordinálja
ezt a munkásszállási dolgokat. Arról nem tudtam, hogy itt egy csecsemő is van, vagy volt.
Kinek van kérdése, vagy véleménye a védőnői tevékenységgel kapcsolatban?

Rosta Zoltán Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi bizottság tagja: Van
egy olyan pont, hogy a gyermeket gondozó családok száma emelkedett. Ez mire vezethető
vissza?

Rába Jenőné védőnő: Ezek gyakorlatilag a költözések. Nekünk havi szinten kell vizsgálni,
jelenteni a változásokat, a gondozotti kört.  

Rosta  Zoltán  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  bizottság  tagja: A
gondozotti kört nem befolyásolja a szociális helyzet, hogy nem találnak munkát?

Rába Jánosné védőnő: Ez nem igazán. Jogszabály írja elő.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az is befolyásolja, hogy van külterületen egy
lakó területünk, Székpuszta. Az egy áldás volt Devecser számára, hogy szociális bérlakások
építésére került sor. Az úgynevezett bedőlt deviza hitelesek, nagy családosok ide kerültek. Ez
biztos,  hogy halmozottan jelentkezik,  és pont most jelentkezik a védőnőknél.  Olyan isteni
áldással vannak, hogy talán nem is tudják megszámolni hány gyerekük van. Egy fiatal 30 éves
családanyánál 12 gyermek van. Generáljuk a problémákat és most jelentkezik igazán, és még
jobban fog hatni, mert amikor 14 évesek lesznek, nem tudnak kiszállni abból a miliőből és
azok is szülni fognak, nem lesz, ahol lakjanak.  

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Szeretném a Polgármester Úr figyelmébe ajánlani az előbb elhangzottakat,
mert éppen ez a szociális bérlakás építési program ezt fogja előmozdítani, ezt a problémát. 

Ferenczi Gábor polgármester: Csak a jegyzőkönyv kedvéért ismételném, hogy a Képviselő-
testület fog dönteni arról, hogy abba a 6 lakásba ki költözik be, ha nyerünk a pályázaton. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság  tagja: Nem,  a  Képviselő-testület  csak  arról  dönt,  hogy  azok  közül,  akik



jelentkeztek kik alkalmasak rá. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság     elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság  tagja: Javaslom  a  Tisztelt  Bizottságnak,  hogy  fogadjuk  el  a  beszámolót  és
köszönjük meg a védőnők munkáját. Az iskolánknak nagyon jó a kapcsolata a védőnőkkel.
Rendszeresen készítik fel a diákokat elsősegélynyújtó versenyekre. Orvosi vizsgálatokon is
jelen vannak. Én azt látom, hogy ebben a közegben emberfeletti munkát végeznek. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Megállapítom, hogy a
jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 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 védőnők 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót fogadja
el és köszönje meg a munkájukat.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Védőnői
Szolgálat védőnőit értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. május 15.

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend- és Környezetvédelmi  Bizottság 3
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

12/2017.     (V.     2.)     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 védőnők 2016. évben végzett munkájáról
szóló beszámolót fogadja el és köszönje meg a munkájukat.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Védőnői Szolgálat védőnőit értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

3./     Napirendi     pont:

Devecser Város Védőnői Szolgálat eszközbeszerzési kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: A  600.000,-Ft  értékű
eszközbeszerzést javasoljuk elfogadni és ezzel tulajdonképpen a működés színvonalát tudjuk
befolyásolni. Kinek van kérdése, véleménye?



Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Védőnői Szolgálat kérelmének adjon helyt és
engedélyezze a Szolgálathoz 600.000,- Ft értékű eszköz beszerzését.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a szolgálatot
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

87/2017.     (V.   2  .)     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 Védőnői Szolgálat
kérelmének adjon helyt és engedélyezze a Szolgálathoz 600.000,- Ft
értékű eszköz beszerzését.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság     elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság  tagja: Szeretném  kérni,  hogy  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság
naprendjének tárgyalását vegyük előre. 

Rába Jánosné és Simonné Boros Adrienn védőnők elhagyták az üléstermet.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja, levezető elnök: Javaslom, hogy vegyük előre a
9-es napirendi pontot „a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezése” címűt. 

A Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –,  az  Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a javaslattal egyetértett, hogy
a 9-es napirendi pont kerüljön megtárgyalásra.



9./     Napirendi     pont:

A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság     elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Bejelentem személyi érintettségemet.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja, levezető elnök: Mielőtt  rátérnék a pályázat
véleményezésére szeretném megkérdezni, ez az egy pályázat van?

Dukán Gabriella aljegyző: Igen, ez az egy. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: A  pályázatot  nagyon
részletesnek tartom, ami szakmailag is alátámasztott. Javaslom a pályázat elfogadását és nem
lesz  különösebb  akadálya,  hogy  a  tankerületi  központ  is  támogassa.  Valakinek  kérdése,
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  a  személyi  érintettséget
bejelentő Mayer Gábor bizottsági tagot ne zárja ki a döntéshozatalból.

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

88/2017.     (V.     2.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a személyi érintettséget bejelentő
Mayer Gábor bizottsági tagot nem zárja ki a döntéshozatalból. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Megállapítom,  hogy  a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázattal kapcsolatban az alábbi
véleményt alakítsa ki: Mayer Gábor pályázó kinevezését támogassa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Bíró Jenőt, az
előkészítő bizottság elnökét értesítse.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. május 10.

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

89/2017.     (V.   2  .)     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 Gárdonyi Géza Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának
ellátására benyújtott pályázattal kapcsolatban az alábbi véleményt
alakítsa ki: Mayer Gábor pályázó kinevezését támogassa.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti
döntésről Bíró Jenőt, az előkészítő bizottság elnökét értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. május 10.

Bognár  Ferencné  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság;
valamint Oktatási, Kulturális és Sport 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 a személyi érintettséget bejelentő
Mayer Gábor bizottsági elnököt ne zárja ki a döntéshozatalból.

Az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  3  igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

14/2017.     (V.     2.)   OKSB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  a  személyi  érintettséget
bejelentő  Mayer  Gábor  bizottsági  elnököt  nem  zárja  ki  a
döntéshozatalból. 

Bognár  Ferencné  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság;
valamint Oktatási, Kulturális és Sport 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 a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázattal kapcsolatban az alábbi
véleményt alakítsa ki: Mayer Gábor pályázó kinevezését támogassa.
2./ A  Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről Bíró Jenőt,  az





Előadó: Ferenczi Gábor polgármester 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Kaptunk  egy  részletes
beszámolót, ami mellett van egy képviselői megjegyzés. Erre választ is kaptunk az Igazgató
Úrtól. Maga a tény, hogy milyen hulladékok vannak az úgynevezett szemétgyűjtő tárolókba
az  nem az  üzemeltetőnek  a  problémája,  mert  ott  csempét,  gyerekjátékokat,  paplant  lehet
találni meg egyéb háztartási dolgokat. Arról, hogy hogyan kerülnek, oda ő erről nem tehet.
Egyetlen egy dolgot tehet, hogy elszállítja. Azt kértem az Ügyvezető Igazgató Úrtól, hogy az
első és második negyedév aktuális elszámolását csinálja meg az Avar Kft., hogy figyelembe
tudjuk venni és legyen egy időarányos teljesítésünk ebben az elszámolásban. Annyit  azért
hozzáteszek, hogy nem egy egyszerű dolog a temető üzemeltetésének feladata. Egyrészt a
más  területeken  folyó  tevékenységek  is  befolyásolják.  Másrészt  az  emberek,  maguk  a
hozzátartozóknak,  akik kijárnak a  temetőbe a  viselkedési  kultúrája  sem a legnormálisabb,
mert elszórni üvegeket, flakonokat, különféle dolgokat a temetőbe nem illik. 

Ács Attila igazgató: Sajnos régebben is történtek ilyen dolgok. Sajnos ez az egyházi temető
üzemeltetése során is felmerül problémaként, amikor mi kint voltunk a hulladékot elszállítani.
Van egy nyitvatartási rend a temetőben, hogy mikortól-meddig van nyitva. A kapu zárva van,
ezért van egy temető gondnok. Aki esetleg mozgássérült vagy távolról érkezik autóval, akkor
annak  kinyitja  a  kaput.  Nem igazán  jellemző  ilyen  mennyiségű  bontott  autó  alkatrészek,
porszívók, stb. Nekünk is van fényképfelvételünk, amit Kapitány Úrnak is említettünk. Nem
tudtuk  visszanézni  és  így  nem  tudunk  mást  tenni,  elszállítjuk  a  szemetet  és  fizetjük  a
számlákat. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ács Attila levelében is szerepel, hogy az Önkormányzat az
egyik kamerát megszüntette. Én most kezdeményezek egy találkozót az Őrsparancsnok Úrral,
ugyanis pont a rendőrség javasolta, hogy pluszban van az a kamera. Ugye az át lett helyezve
máshová.  A Kossuth  utcán  és  az  iskola  mögött  bővítettünk.  Megfontolandó,  hogy vissza
kellene helyezni, mert most pont nem látjuk a konténert. Nem innen kellene visszaszerelni,
hanem dönteni kellene, hogy pluszban szerezzünk be oda 2 darab kamerát. 

Ács Attila igazgató: Ha már a használtcikk piacra is kell, akkor lehetne pluszban beszerezni
egy kamerát azzal együtt. 

Bognár Ferencné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
Én is küldtem a hivatal felé egy e-mailt, amire te válaszoltál. Hadd kérdezzem meg, ennek mi
a célja?

Ács Attila igazgató: Az égvilágon semmi, ez egy reagálás. 

Bognár Ferencné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
Semmi szándékom nem volt, hogy megoldatlanul maradjanak a dolgok. A hölgy, aki a levelet
írta, folyamatosan felkeres és nekem kell hallgatni azt a siránkozást. Elvesztette a férjét és a
sírról  folyamatosan  lelopják  a  virágait.  Szeretném  felhívni  mindenki  figyelmét,  hogy  a
temetőben áldatlan állapotok uralkodnak. Több devecseri polgártársunktól kaptam fényképet.
Én dolgozom az ügyön, nem úgy, mint te Attila. Nem támadólag, de ezeket a problémákat
meg kell oldani. 

Ács Attila  igazgató: Ha elolvassa a  levelet,  amit  válaszoltam akkor láthatja,  hogy az  én



nevem nincs megemlítve ebben a dologban, de mint a Kft. vezetője eljárok. 

Bognár Ferencné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
Attila te vagy a Kft. vezetője és már jeleztem számodra,  ha nem tudod megoldani,  kérjél
segítséget.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Már  megint  átmentünk
személyeskedésbe. Maradjunk a temetőnél. A napirendhez kapcsolódóan, a Polgármester Úr
szeretne egy levelet felolvasni. 

Ferenczi Gábor polgármester:  Szeretném felolvasni özv. Kovács Gáborné, illetve Csajtai
Károlyné levelét. (Felolvassa a levelet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja,  levezető elnök: Arról,  hogy a kerítés ilyen
arról mi is tehetünk, mert korábban jelezte az üzemeltető, hogy meg kellene csinálni, illetve
fejlesztéseket kellene elvégezni. Elég sűrűn járok ki a temetőbe és megvallom, hogy tényleg
maguk a hozzátartozók, akik nem tisztelik a temetőt, se másokat nem tisztelnek. Nem csak a
temetőben,  külterületen  is  látjuk,  hogy egyik nap ki  van ürítve a  szeméttároló,  másnap a
kiságy, játékautó benne van. Mit keres ott? Furcsának tartom ezt a viselkedést. Támadhatjuk
egymást,  de  tudomásul  kell  venni,  pénz  nélkül  nem lehet  megoldani.  Ha egy-két  embert
rajtakapunk  a  lopáson,  akkor  más  lesz  a  helyzet.  Meg  kell  nézni  a  bakonyi  temetőket  a
környező falvakban, ott ilyen elő sem fordulhat. Jobban tisztelik a temetőben a sírokat, mint
itt bárki. 

Ferenczi Gábor polgármester: Kérdezni szeretném, hogy mi az akadálya, hogy a kerítés,
illetve a kapu meg legyen javítva. Azért kérdezem, mert ez a drótkerítés néhány 10.000,-Ft. 

Ács Attila igazgató: A kiskaput nem kell megjavítani, be lehet tenni, nincs kulcsra zárva. A
nagykapu most már zárva lesz teljesen. A gondnoknak kell szólni, hogy nyissa ki. Igazság
szerint tavasszal azért van nyitva, mert a legtöbb ember ilyenkor cserél földet, és azt szállítja.
Ezt a levelet én is írhattam volna Polgármester Úrnak, mert édesapám is ebben a temetőben
nyugszik. Az elmúlt 10 évben a mi sírunkról is lerágja a virágot az őz. Igazából a Devecser
felőli oldalon a betonoszlopokat és a kerítést kicseréltük. Ha jól emlékszem 350.000,-Ft-ba
került lecserélni egy rövid oldalt, ahol rossz volt. Körbejárjuk és megnézzük. Volt egy olyan
kérés  az  ott  lakóktól,  hogy  a  lakópark  felőli  oldalon,  ahol  most  ők  bejárnak,  azt  ne
csináltassam meg, hanem hadd járjanak ott át, ne kelljen nekik akkorát kerülni. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Elég balesetveszélyes ez a helyzet,
mert ha az őz territóriumának érzi ezt a területet, nem biztos, hogy nem fog támadni, főleg, ha
párzási időszak van. Elég éles az agancsa,  na,  most,  ha az valakit  megszúr,  olyan mintha
késsel szúrnák meg. 

Rosta Zoltán Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Egy
mobil kamerát kellene kitenni, nem kellene tudnia az embereknek, hogy hol van. Én hátulra
semmiképpen nem tennék kaput, a temetőnek van bejárata, tessék ott bemenni. Az üzletem
előtt is ott a kuka, de eldobják a szemetet, nem tudok mit csinálni, össze kell szednem. 

Mayer Gábor   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Visszatérve a temető beszámolóhoz,



ha jól emlékszem, a költségvetésbe tettünk is félre erre pénzt. A beszámolóból látszik, hogy
kevés a sírhely. Hogy áll a vízvezetékezés és az új sírhelyek kiemelése? Valóban lakossági
probléma ez a kerítés, és az Attila beszámolójában már többször jelezte, hogy ez a bevételi
pénz, ami arra jön az arra elég, hogy nyírják a temetőben a füvet. Én javaslom, hogy az Attila
csináljon egy költségvetést, hogy mennyibe kerülne a kerítést megcsináltatni, akár holnapra és
akkor tudnánk tárgyalni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ugye mindig válaszolok a lakossági megkeresésekre, azért
szerettem volna megkérdezni. A hölgy azt írja, hogy a kaput mindig nyitva találja és az ajtót
nem lehet betenni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja, levezető elnök: Ez nem igaz, be lehet tenni,
csak oda kell figyelni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor azt írhatom a válaszomban, hogy a kerítést átnézik
körben és ahol lehet kijavítják. A kamerával kapcsolatban szeretném mondani, hogy 3 kamera
volt,  csak  a  rendőrség  kérte,  hogy helyezzük  át,  mert  nem indokolt  oda  annyi.  Oda  a  2
kamerát  vissza  kellene  helyezni,  mert  a  rendszer  is  ki  van  építve.  Ezt  vegyes  ügyekben
szeretném is tárgyalni, mert nem csak oda szeretnék kamerát.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ami ott van tényleg áldatlan állapot. Ki
a hibás ebben? Aki odarakta. Megszokták, hogy nem működik a kamera. Vissza kell állítani, a
kerítést is meg kell csinálni. Én a televízióba is betenném, hogy ilyen gondokat tapasztaltunk
és kitenném, hogy aki ezt tette szégyellje magát, legyen visszatartó ereje. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: A  vitát  lezárom.
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 fogadja el a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolóját
a Devecseri „Új temető”  (Devecser, Miskei u. 06 hrsz) fenntartásával és üzemeltetésével
kapcsolatban.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy a következő ülésre mérje fel a temető kerítésének javítási költségeit és azt
terjessze be döntéshozatalra.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Ács Attila
ügyvezető igazgatót értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal 
                2./ 2017. májusi ülés
                3./ 2017. május 15.

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

90/2017.     (V.   2  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,



hogy 
1./ A Képviselő-testület fogadja el a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. beszámolóját a Devecseri „Új temető”  (Devecser,
Miskei u. 06 hrsz) fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban.

2./ A Képviselő-testület kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a következő ülésre mérje
fel a temető kerítésének javítási költségeit és azt terjessze be
döntéshozatalra.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről Ács Attila ügyvezető igazgatót értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
         2./ 2017. májusi ülés

                  3./ 2017. május 15.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Megállapítom, hogy a
jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 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 fogadja el a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolóját
a Devecseri „Új temető”  (Devecser, Miskei u. 06 hrsz) fenntartásával és üzemeltetésével
kapcsolatban.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy a következő ülésre mérje fel a temető kerítésének javítási költségeit és azt
terjessze be döntéshozatalra.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Ács Attila
ügyvezető igazgatót értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő:  1./ azonnal 
                 2./ 2017. májusi ülés
                 3./ 2017. május 15.

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend- és Környezetvédelmi  Bizottság 3
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

13/2017.     (V.     2.)     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 fogadja el a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. beszámolóját a Devecseri „Új temető”  (Devecser,
Miskei u. 06 hrsz) fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban.

2./ A Képviselő-testület kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési



Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a következő ülésre mérje
fel a temető kerítésének javítási költségeit és azt terjessze be
döntéshozatalra.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről Ács Attila ügyvezető igazgatót értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő:  1./ azonnal
          2./ 2017. májusi ülés

                   3./ 2017. május 15.

5./     Napirendi     pont:

A devecseri Start-munka program telephelyének áthelyezése a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-hez

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: György  Anita küldött egy
levelet, hogy kicsi nekik az irodájuk és a Start-munka program embereit helyezzék át a
Városüzemeltetéshez. Körülnéztem a Kft. telephelyén. Nem tudom hova lehetne elhelyezni
őket. Más megoldást kellene keresni, ne keverjük össze a Start-munka programot a Kft.-vel.
Javasolnám, hogy a Start-munka program emberei a Damjanich u. 17. szám alá költözzenek, a
kisebbségi Önkormányzat nem használja azt az irodát. Semmiképpen nem tudnám azt
támogatni, hely sincs, hogy az a 3 ember lekerüljön és kocsival, vagy gyalog futkározzanak
ide fel, ha bármilyen probléma van, vagy ha bármi kell nekik. Azt szeretném, ha a pályázatot
megnyerné a gyermekjóléti központ és véglegesen megoldódna a probléma. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Nem osztom a véleményét Elnök Úr. Kicsit árnyaltabb a kép,
ha megengedik, elmondanám. Jelenleg a Deák tér 2. szám alatt működik egy savanyító üzem,
ott tároljuk a mezőgazdasági gépeket, illetve van egy szerszámos raktár. Igazából azzal,
hogyha a Start-munka program telephelye áthelyezésre kerülne a Városüzemeltetési Kft.-hez,
lényegében áthelyeznénk a 3 irodistát és a szerszámos raktárat. Az emberek a kertészetbeN
vannak, ami máshol van. Az állattenyésztésben vannak, ami szintén máshol van. A térköves
brigád az utcán van. A térkő gyártás és az aprítékolás pedig jelenleg is a Kft. telephelyén
történik, abban nem lenne változás. A Deák tér 2-ben megtartanánk a savanyító üzemet,
illetve azzal a 2 fővel a palántázót is. Mindössze még egyszer mondom, mindössze arról van
szó, hogy a 3 fős adminisztrációs irodát kellene áthelyezni a Hunyadi utcába, illetve a
szerszámainknak a tárolását egy fő raktárossal. Ismerve az épületet én úgy gondolom, lehetne
irodát kialakítani. Több irodát is meg tudok mutatni, ami alkalmas lenne, de nyilván Igazgató
Úrral kellene egyeztetni, hogy melyiket tudnák átengedni. 

Ács   Attila     igazgató: Igazából egy iroda helyiségünk van. Egy kisebb úgynevezett irattár, ahol
visszamenőleg őriznünk kell a papírokat, illetve a tárgyaló ahol FEB üléseket szoktunk
tartani. A tárgyalóban van egy szekrény, amit most kellett zárhatóvá tennünk, már 300 db
blokknál tartunk, rengeteg mennyiségű irat és sok évig kell megőrizni őket. Egyre jobb a



kapcsolatunk a Start-munka programosokkal, napi szinten beszélgetünk, egymást kisegítjük
különböző munkálatokkal. Egy szerszámraktárat le lehet választani kerítéssel, amihez van
lakat. Nekünk is zárható kézi szerszámaink vannak. Tudom, hogy milyen emberek dolgoznak
nálunk és tudom, ha egy villáskulcs leesik nem fog a földön koppanni. Nem tudom, hogy
tudnánk ezt úgy elválasztani, hogy ne legyen belőle probléma. Esetleg hátul a színbe egy
fakkot lezárni. Mivel most szezonális munkák vannak, más lenne az időbeosztás. Mindig
másnak kellene nyitni, akkor a riasztó bekapcsol vagy nem, stb. Mindenkinek kellene egy
kódszám. Az irodával mindenképpen gondban vagyok, hogy ezt hogyan oldjuk meg. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Attila  meg tudod oldani a
feladatot, felvállalod, mint a Kft. vezetője, hogy elhelyezed őket? Azt szeretném elkerülni,
hogy minden testületi ülésen mutogatva legyen. 

Ács   Attila     igazgató: A szerszámok tárolását ott a színnél meg lehet oldani. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Mert  ha az lesz, hogy
összekeveritek a gépeket és nekünk kell odamenni igazságot tenni, az nem lesz jó. Meg tudod
oldani vagy nem? Ha nem, akkor keresünk más megoldást. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Mielőtt  szívinfarktust kapunk ezen a bizottsági ülésen, azt
hadd tegyem hozzá, hogy ha nem a Városüzemeltetési Kft.-hez kerül, nem racionalizáljuk a
dolgokat, hanem eggyel több telephelyünk lesz. Inkább abba az irányba kellene hatni, hogy ne
a város központjában működjön a Start-munka program. Próbáljunk központosítani, mert az a
költséghatékonyabb. Azzal egyetértek, hogy az eszközöket, szerszámokat külön kell
választani. Azt is be kell látni, hogy évről-évre bővül a járműállomány a Start-munka
programban, ez a kicsi udvar már nem alkalmas arra, hogy traktorokat tároljunk. Abban meg
egyet  kell, hogy értsünk, hogy a családsegítőnek szüksége van egy irodára. Lenne egy eset
szobájuk, ahol le tudnak ülni a családokkal nyugodt körülmények között. A Damjanich utcát
nem tudom támogatni, 2 rész van, de az egyik teljesen alkalmatlan. A másik helyiség meg
maradjunk annyiba, hogy a roma önkormányzat bérleménye, azt senki nem mondta fel. Én
továbbra is azt mondom, hogy megoldható, csak akarat kérdése. Szerintem az a tárgyaló
alkalmas rá, hogy munkaidőben a 3 kolléganő vezesse a nyilvántartásokat. Az emberek pedig
továbbra is a munkavégzés helyén fognak tartózkodni. 

Ács   Attila     igazgató: Mondom, szerszámoknak el lehet keríteni helyet. A ki-be lépés aggaszt
az épületbe engem. A munkaidő is máshogy van.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Nem, a munkaidő kezdés és befejezés is ugyanakkor van. A
betonelem gyártás is ott van. 

Ács   Attila     igazgató: Betonelem gyártás már 1 éve volt utoljára Polgármester Úr. 

Cserny   Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Beszélni kellett volna az Attilával nem
itt nyökögni, hogy hova kerül lakat. Nyilatkozzon az Attila holnapra, hogy tudja-e vállalni
vagy sem. Egy órája beszélünk róla. Azzal kellett volna kezdeni, hogy kimegyünk, nézzük
meg. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Ne  üljünk már fordítva a lovon. Nem a Városüzemeltetési



Kft.-nek van városa, hanem városnak van Városüzemeltetési Kft.-je. Ne osszuk már meg a
szerepet. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: A képviselők eldönthetik a
véleményüket. Nehogy átessünk a ló túlsó oldalára. El kell dönteni, hogy mit akarunk. Jobb
előkészítést igényel szerintem. 

Mayer    Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Szerintem  is hadd döntse el az
Igazgató Úr, mert ennyivel mondhatjuk azt is, hogy a Polgármester Úr és a Jegyző Úr
kerüljön egy irodába és tegyük oda a közfoglalkoztatást. Meg kellene kérdezni azokat, akik
abban az irodában ülnek. Ha nem lehetséges, keressünk másik helyiséget. 

Ács   Attila     igazgató: A tárgyaló ahol lehetne, de elmondtam, hogy milyen dolgokat tárolunk
ott. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: A  napi munkavégzéshez  szükséges papírokat tároljuk
jelenleg is az irodában, mert egyébként a startmunka teljes adminisztrációja a hivatalban van.
Egyébként a létszámuk 2 lesz, ha megcsináljuk az önkormányzati boltot, mert egyikük ott
lesz. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: A  vitát lezárom, a
Polgármester Úr és az Igazgató Úr egy egyeztetés után adja be ide az anyagot és eldöntjük,
hogy támogatjuk vagy nem. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Mit tudok mondani a családsegítő központnak?

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Azt  kell mondani egyelőre,
hogy az egyeztetés után a Képviselő-testület fog dönteni. 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
a Start-munka program telephelyének áthelyezésére a későbbiekben térjen vissza megfelelő
előkészítést követően.

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

91/2017.     (V.   2  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Start-munka program telephelyének áthelyezésére a
későbbiekben térjen vissza megfelelő előkészítést követően.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja,  levezető  elnök: Megállapítom, hogy a
jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság



javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Start-munka program telephelyének áthelyezésére a
későbbiekben térjen vissza megfelelő előkészítést követően.

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend- és Környezetvédelmi  Bizottság 3
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

14/2017.     (V.     2.)     SZERKB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A  Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Start-munka program
telephelyének áthelyezésére a későbbiekben térjen vissza megfelelő
előkészítést követően.

6./     Napirendi     pont:

A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat hatósági ellenőrzése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger   László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és    
Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Részletesen  átolvastam az anyagot és a
következők a megállapítások. A szolgáltatás tárgyi és személyi feltételei a jogszabályi előírásoknak
megfelelnek. A központ koordinálásával végzett személyes segítő munka sokrétű, a település
igényeihez szabott. Szakmai munkájukat magas szintű szakmai tudással, elkötelezettséggel végzik.
A hatósági ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. Szeretném javasolni, hogy köszönjük meg a
munkájukat és a továbbiakban is jó munkát kívánunk. 

Kérdés, véleménye, javaslat nem hangzott el.

Holczinger   László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és    
Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Megállapítom,  hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, HOGY
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat hatósági
ellenőrzéséről szóló tájékoztatót vegye tudomásul és köszönetét fejezze ki az intézmény
valamennyi dolgozójának a kiváló és áldozatos munkájáért. Gratuláljon ahhoz, hogy az
ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
vezetőjét értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                    2./ 2017. május 15.

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

92/2017.     (V.     2.)     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 Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat hatósági ellenőrzéséről szóló tájékoztatót vegye
tudomásul és köszönetét fejezze ki az intézmény valamennyi
dolgozójának a kiváló és áldozatos munkájáért. Gratuláljon ahhoz,
hogy az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

Holczinger   László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és    
Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Megállapítom,  hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 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 Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat hatósági
ellenőrzéséről szóló tájékoztatót vegye tudomásul és köszönetét fejezze ki az intézmény
valamennyi dolgozójának a kiváló és áldozatos munkájáért. Gratuláljon ahhoz, hogy az
ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
vezetőjét értesítse.
 Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
 Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. május 15.

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 3
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

15/2017.     (V.     2.)     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 Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat hatósági ellenőrzéséről szóló tájékoztatót vegye
tudomásul és köszönetét fejezze ki az intézmény valamennyi
dolgozójának a kiváló és áldozatos munkájáért. Gratuláljon ahhoz,
hogy az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal



                   2./ 2017. május 15.

Ács Attila igazgató elhagyta az üléstermet.

7./     Napirendi     pont:

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény kérelme házi segítségnyújtás bővítésére

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger   László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és    
Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Normatív  támogatáson felüli hozzájárulás
igényéről egy kérelem. Gyakorlatilag 53 fő gondozását látják el és a normatív támogatás nem
nyújt fedezetet. 

Bendes    István     jegyző: Nem.  Igazából  ez arról szól, hogy szívesen bővítenék a házi
segítségnyújtók körét 1 fővel. Most is normatív támogatást kapunk a házi segítségnyújtók után,
ami normatív támogatás most sem elég. Minden házi segítségnyújtó után minden Önkormányzat,
ahány segítségnyújtót az  ő településén foglalkoztatnak ezzel  a 856.120,-Ft-tal kiegészítik. Az a
javaslata az Anitáéknak, hogy még 1 fő házi segítségnyújtót szerintük jó lenne alkalmazni. Hogy
ezt megtehessük, ki kellene egészíteni az Önkormányzatnak 456.120,-Ft-tal/év. Jelenleg sok
várólistásunk van. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Nem  csak a várólista szűnne meg, hanem több idő jutna a
gondozottakra. Sok esetben a heti 1-2 óra az kevés.  

Mayer Gábor   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mikortól és minek a terhére?

Dukán Gabriella aljegyző: Határozatlan időre?

Bendes István jegyző: Igen.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Hadd,  mondjam el, hogy attól, hogy mi biztosítjuk ennek a
fedezetét és úgy döntünk, hogy bővítjük, nem biztos, hogy találunk is embert, ugyanis elképesztő
hiány van ezen a területen. 

Dukán Gabriella aljegyző: Mikortól?

Bendes   István     jegyző: Július 1-től. 

Holczinger   László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és    
Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Megállapítom,  hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  A  Képviselő-testület  a  Somló-környéki  Feladatellátó  Intézmény  házi  segítségnyújtás
bővítésére vonatkozó kérelmét támogassa, 1 fő szakképzett gondozó felvételét engedélyezze a
devecseri házi segítségnyújtás szolgáltatásra 2017. július 1. napjától - határozatlan időre – és
vállalja a normatíván felüli hozzájárulás biztosítását az intézmény részére az önkormányzat



mindenkori költségvetéséből. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
vezetőjét értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

93/2017.     (V.   2  .)     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  Somló-környéki  Feladatellátó  Intézmény
házi  segítségnyújtás bővítésére vonatkozó kérelmét támogassa,  1 fő
szakképzett  gondozó  felvételét  engedélyezze  a  devecseri  házi
segítségnyújtás  szolgáltatásra  2017.  július  1.  napjától  -  határozatlan
időre  –  és  vállalja  a  normatíván  felüli  hozzájárulás  biztosítását  az
intézmény részére az önkormányzat mindenkori költségvetéséből. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Holczinger   László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és    
Környezetvédelmi     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 a Szociális,
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./  A  Képviselő-testület  a  Somló-környéki  Feladatellátó  Intézmény  házi  segítségnyújtás
bővítésére vonatkozó kérelmét támogassa, 1 fő szakképzett gondozó felvételét engedélyezze a
devecseri házi segítségnyújtás szolgáltatásra 2017. július 1. napjától - határozatlan időre – és
vállalja a normatíván felüli hozzájárulás biztosítását az intézmény részére az önkormányzat
mindenkori költségvetéséből. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
vezetőjét értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 3
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

16/2017.     (V.     2.)     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  Somló-környéki  Feladatellátó  Intézmény



házi  segítségnyújtás bővítésére vonatkozó kérelmét támogassa,  1 fő
szakképzett  gondozó  felvételét  engedélyezze  a  devecseri  házi
segítségnyújtás  szolgáltatásra  2017.  július  1.  napjától  -  határozatlan
időre  –  és  vállalja  a  normatíván  felüli  hozzájárulás  biztosítását  az
intézmény részére az önkormányzat mindenkori költségvetéséből. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Holczinger   László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és    
Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Javaslom,  hogy vegyük előre a 14-es
napirendi pontot a „Rinaldo Party Service Bt. terület bérleti kérelme” címűt.

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

14./     Napirendi     pont:

Rinaldo Party Service Bt. terület bérleti kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester 

Holczinger   László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és    
Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Kara  László Úr kérelmet nyújtott be az
Önkormányzathoz bérleti jogviszonyának meghosszabbításával kapcsolatban. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Arról volt szó, hogy felmérik, ami
a működéshez szükséges. Én úgy látom ez nem történt meg, hatósági engedélyek nincsenek.

Holczinger   László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és    
Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Kérem,  akkor Kara Urat, hogy adjon
tájékoztatást, hogy állnak a dolgok. A Polgármester Urat is szeretném megkérdezni, hogy állunk
ezzel a bérleménnyel.

Kara   László: Előző év októberében történt egy zárt ülés, ahol néhány képviselő jelen volt. Ott az
alapkoncepció a biztonság volt. A fő aggodalom az volt, hogy hogyan tudjuk ezeket a
rendezvényeket megrendezni, hogy biztonságban lebonyolódjanak. 6-8 eseményt tartottunk. Nem
volt semmiféle atrocitás, rendőri intézkedésre nem került sor. Úgy gondolom, az alap koncepciót
teljesítettük, nem történt semmi. Október végén történt egy betörés erről készült rendőrségi
jegyzőkönyv és folyik a nyomozás. Januárban volt, hogy elfagytak a csövek és nem találjuk meg,
hogy hol van a hiba. Aztán történt még olyan eset, hogy, aki Meggyeserdőt őrizte részegen bezárta
a kaput miközben rendezvény volt, és a vendégek nem tudtak bejönni. Az engedélyekre
visszatérve, az ivóvizet még nem tudtuk bevizsgáltatni, illetve a tűzcsappal volt még problémánk.
A Jegyző Úrral megbeszéltük, hogy nem feltétlenül ránk hárul ez feladatként. 



Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Most is azt mondom, ha Jegyző Úr
kiadja a működést én a testületi ülésen támogatni fogom. Emlékeznek még a budapesti DISCO
tűzre. Itt is az épület szint különbsége, alkalmatlansága, meg a tűzi-víz tároló hiánya. De, ha a
Jegyző Úr ezt felvállalja, adja írásba és akkor támogatom. Ez így hazárdjáték. A környéken is
minden üzletnek hatósági engedélye van.

Kara    László: Annyit  hozzátennék, hogy a katasztrófavédelemmel beszéltünk, kint  voltunk,
biztonsági terv, menekülési útvonal is készült. Villámhárítók felszerelése megtörtént. Ennek mind
eleget tettünk, nincs olyan kritérium, aminek ne feleltünk volna meg. Annyi van, hogy a víz iható
vagy nem. 

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Elmondom még egyszer, ez lenne a
legkevesebb. A probléma az épület alkalmassága miatt van. Azért mondtam, ha Jegyző Úr kiadja
az engedélyt, akkor vállalja a felelősséget. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Az ivóvíz minőségével kapcsolatban el  tudjuk indítani az
eljárást, be tudjuk vizsgáltatni. 

Bendes  István  jegyző: Igen.  Amit  nem  tudunk  biztosítani  az  már  most  biztos,  hogy  a
tűzcsapon  nem  tudjuk  biztosítani  a  megfelelő  nyomást,  mert  tavaly  ellenőrizték  és  nem
vagyunk rá képesek. 

Kozma    György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Így  van, és ha kijön a tűzoltóság
ellenőrizni, akkor nem csak ezt fogja ellenőrizni, hanem mást is. És ha mást is, akkor bukik a
mutatvány. 

Kara   László: Volt kint a tűzoltóság. 

Ferenczi Gábor polgármester: Szakhatóság volt kint. Októberben hozott egy határozatot a
Képviselő-testület,  hogy bérleti  szerződés  kötésével  felhatalmazza a  polgármestert.  Én ezt
nem kötöttem meg,  mert  Meggyeserdő bal  oldalán folyamatban volt  a  terület  felmondása
Orbán Jánossal és csipet-csapatával. Jelenleg is zajlik a terület kiürítése. Én a magam részéről
megkötném a bérleti szerződést, hiszen az önkormányzat addig bérleti díjat sem tud szedni.
Viszont  én  azt  gondolom,  hogy az  eddigi  fejlesztéseket,  amit  ráfordított  a  Rinalod  Party
Service Bt. az épületre, azt betudhatnánk az ingatlan bérleti díjába. Az lenne a korrekt eljárás,
ha  kiegyeznénk nullában.  Viszont  van  határidő  a  különböző  engedélyek  beszerzésére,  ezt
célszerű lenne bérleti szerződésben is rögzíteni. 

Kozma    György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor  én azt beletenném, hogy ha
amennyiben teljesíti, amennyiben megszerzi a hatósági engedélyeket, ami szükséges a
működéséhez, de csak akkor, ha teljesíti. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Tulajdonképpen itt  két  dologról  van szó.  Van egy bérleti
szerződés, hogy a bérlő a bérleményt bérbe veszi az önkormányzattól és van egy használat. A
kettő nem feltétlenül esik egybe. Mert attól, hogy ő bérli az ingatlant az Önkormányzattól, az
az ő felelőssége, hogy a zenés-táncos rendezvényekhez az engedélyt beszerezze. 

Holczinger   László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és    
Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: A bérleti szerződésben ki kell kötni, milyen



tevékenységet szeretne gyakorolni. 
 
Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: A szerződést funkció nélküli
bérleményként megköti, utána majd neki teljesíteni kell a feltételeket, és amikor kiadja az
engedélyeket, majd akkor ott kell. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van, köszönöm szépen. A Jegyző Urat kérdezzük meg,
hogy rögzíteni kell-e a funkciót?
 
Bendes     István     jegyző: Mindenképpen rögzíteném a funkciót, hiszen az Önkormányzatnak
tudnia kell, mikor kiadja bérbe, hogy mi lesz ott. Nonszensz, hogy bérbe adok egy épületet
olyan módon, hogy nem tudom, hogy abban mi lesz ott. A szükséges engedélyek beszerzése a
bérlő feladata, ezen nem az Önkormányzatnak kell görcsösködni. Végül is az
Önkormányzatnak meg kell magát védenie, hogy hajlandó vagyok bérbe adni, de ha a bérlő
nem tudja biztosítani a szükséges engedélyeket, azért nem az Önkormányzat a felelős. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Azt kérem, hadd kössem meg a bérleti szerződést, mert a
bérlő szeretne fizetni az Önkormányzat felé. Pont ilyen helyzetben, hogy pénzszűkébe
vagyunk meg kell kötni a bérleti szerződést azokkal a kitételekkel, amik itt az előbb
elhangzottak. 
 
Kara     László: Teljesen rendben van. Annyi kérdésem lenne, azzal a felével nem voltam
tisztában, hogy az kinek a feladata, hogy tűzcsap legyen, mert nem csak az „én épületemről”
lenne szó.
 
Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Na, ettől féltem, ez okos felvetés. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Ha nekünk kell az ivóvíz
minőségét biztosítani és a tűzi-víz tározót, akkor eleve a bérleti díjon felül beruházást kell
eszközölni. Nem akarom, hogy ne legyen bérleti szerződés, de át kell gondolni, hogy az
Önkormányzat ki tudja-e építeni és miből. Tudjuk vállalni?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Vállalni kell, mégpedig azért, mert ha az üzemeltető
otthagyja, akkor onnantól kezdve nekünk kell erről gondoskodni. 
 
Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja elhagyta az üléstermet.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Lenne egy technikai kérésem.
Ismételten kellene jegyzőkönyv-hitelesítőt választani, mivel Mayer Gábor elment. Javasolja
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Cserny Pál urat. Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 3 fő, döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésének jegyzőkönyv-hitelesítője Cserny Pál bizottsági tag
legyen.

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

94/2017.     (V.     2.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:



A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésének jegyzőkönyv-hitelesítője
Cserny Pál bizottsági tag.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Neki még fel kell mérnie,
mennyibe kerülne az épület átalakítása, alkalmassá  tétele. Közösen nem. Ebbe a
költségvetésbe erre egy petákot sem erre a célra. Azt igen, hogy megelőlegezi a költségeit,
alakítsa ki és mikor látjuk a számokat, el tudjuk dönteni, hogy be tudjuk-e vállalni a bérleti díj
rovására ennek a költségét. 
 
Kara     László: Másik kardinális kérdés a tűzi-víz tároló kialakítása. Nekem megéri-e
kialakítani vagy nem. 
 
Bendes     István     jegyző: Javasolnám, vegyük le a napirendről és a holnapiról is azzal, hogy
akkor hozzuk vissza, ha a számokban tisztán látunk. Minél gyorsabban készüljenek el a
számítások, lássuk, mi, hogyan oldható meg. A tűzcsapot semmilyen technikával nem lehet
megcsinálni. Meg kell vizsgálni ezeknek a költségeit. Nonszensz dolog olyan módon bérleti
szerződést kötni, hogy az előttünk álló terhekről forintálisan nincs fogalmunk. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez rendben is lenne Jegyző Úr, de egy probléma van, hogy
ez a határozat április 15-ig hatalmazott fel engem a bérleti szerződés aláírására. Most május 2-
át írunk, és ha jogászkodni akarunk, akkor teljesen illegálisan tartózkodik ott. Bérleti
szerződés nincs, az az üzemeltető, aki még írásban hozzájárulását adta, neki március 31-gyel
felmondtunk. Május 6-ra már rendezvényt hirdetett. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Hogyan akar, amikor nincs
engedélye? 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Azért szerettem volna megkötni a bérletit, ahogy Cserny Pál
kollégánk is mondta, azokkal a kitételekkel, hogy az engedélyek beszerzéséről határidőn belül
gondoskodjon. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Most megint elbeszélünk
egymás mellett. Azért nem lehet táncos rendezvényt tartani, mert nincs meg hozzá az
engedély. Hiába lenne bérleti szerződés, nincs meg a feltétel. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Az az ő dolga.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Dehogy is, a jegyző feladata. 
 
Kara     László: Miért nem lehet az, hogy szándék legyen arról, hogy szerződést kötünk.
Bizonyos türelmi időt kell adni. A katasztrófavédelemmel egyeztettem, szerintem ez fontos
dolog. Nem látok olyan kivetni valót, ami miatt ne tudnánk megegyezni. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Én értem, hogy ez magának



fontos, hogy megtartsa a rendezvényt, de ha ott valami történik, a jegyzőt meszelik el. 
 
Kara     László: Hatósági szempontból, ami felróható nekünk, az az ivóvíz és a tűzcsap. Azt
gondolom, hogy a fő vonalak védve vannak. Nagy katasztrófa nem történhet. Eddig volt 30
rendezvény és semmi nem történt. Eddig mindenre ügyeltünk. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Be kell tartanunk a
játékszabályokat. Nem tudom adni a támogatásom, amíg nincsenek meg a feltételek. 
 
Bendes     István     jegyző: Még most is azt mondom, fontos lenne egy költségtervezés. Kellene
egy bejárás, hogy lássuk, hogyan működik. 
 
Kara     László: Én azt mondom, hogy az Önkormányzatnak is érdeke, hogy a másik oldalon is
biztonság legyen és ez az Önkormányzatnak is a feladata. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Az Önkormányzatot nem
hozhatjuk olyan helyzetbe, hogy Ön egy bérleményt akar bérelni és az Önkormányzat
áldozzon rá 50 millió forintot, amikor nincs pénze. Tudjuk, hogy hol fáj, de nincs pénz és nem
tudjuk biztosítani a feltételeket. Ha tisztán látom, hogy belefér a költségvetésbe és önerőből
biztosítani tudjuk, akkor lehet róla dönteni. 
 
Kara     László: Hogyan tovább? Jegyző úr is tudja, nem lehetne valami előszerződést? 
Folyamatosan teljesítem. 
 
Bendes     István     jegyző: Az a baj, hogy eltelt fél év és azt látjuk, hogy mi nem tudunk lépni,
mint önkormányzat. Azt látjuk, hogy Ön se tud beruházni. A kényszer megállapodásnak is az
volt a lényege, hogy Ön már addigra beruházott, az önkormányzat akkor se tudott mit
kezdeni. Felveszem a kapcsolatot a szakemberekkel, és 2 héten belül tudni fogom, mit lehet
tenni. 
 
Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Második eset a mai nap, hogy nem
tudunk dönteni. Bejön a kérelem és nem nézünk utána. Így dönteni nem lehet. Őt is
kellemetlen helyzetbe hozzuk és a magunk tudatlanságát is előhoztuk. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Eltelt egy fél év és
tulajdonképpen mindenki várt valamire. A vitát lezárom. Javaslom, hogy vegyük le a
napirendről, nézzük meg, milyen lehetőségek vannak. Ha alkalmas arra, hogy a következő
testületi ülésen tárgyalni tudjuk, akkor visszahozzuk, ha nem tudjuk a feltételeket biztosítani,
akkor tájékoztatási kötelezettség mellett üljünk le még egyszer. 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 vegye le a napirendjéről a „Rinaldo Party Service Bt. terület bérleti
kérelme” című napirendet.
 

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



95/2017.     (V.     2.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy vegye le  a  napirendjéről  a  „Rinaldo Party Service Bt.  terület
bérleti kérelme” című napirendet.

 

Kara László elhagyta az üléstermet.

8./     Napirendi     pont:
 
A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével megkötésre kerülő
vissza nem térítendő támogatásról szóló megállapodás jóváhagyása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: A Vöröskeresztes
megállapodás elkészült, ki lett egészítve. 
 
Dukán     Gabriella     aljegyző: Annyiban változott, hogy a külső gázszerelés munkák: 65.228,-
Ft, a belső gázszerelési pedig 1.168.772,-Ft. A pénz, ami átadásra kerül az a gázszerelésre van.
 
Bendes     István     jegyző: Meg lett címkézve.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: 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 Devecser Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Veszprém
Megyei Szervezete között 2017. április 28-án megkötésre került –  Devecser, Szent I. u. 17.
szám alatti ingatlan felújítás - vissza nem térítendő támogatásról szóló megállapodást hagyja
jóvá.
 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:
 
96/2017.     (V.     2.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:
 
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Devecser Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt
Veszprém Megyei Szervezete között 2017. április 28-án megkötésre
került – Devecser, Szent I. u. 17. szám alatti ingatlan felújítás - vissza
nem térítendő támogatásról szóló megállapodást hagyja jóvá.  

 

10./     Napirendi     pont:
 
Rendezési tervhez kapcsolódó főépítészi tevékenység ellátása



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Megmondom őszintén,
nagyon rossz véleményem van a főépítészekről. Szereződést nagyon gyorsan tudnak kötni,
csak amikor a feladatot el kell végezni, a határidőkkel bajban vagyunk. Ha valaki 10 helyen
főépítész nem tudja rendesen ellátni a feladatát. Megbeszéltük a Jegyző Úrral, hogy a
rendezési tervünk elfogadásáig kap megbízást. Annyit jelent, hogy augusztusban megszűnik.
 
Bendes     István     jegyző: Nem augusztusban, jövő évben végzünk szerintem a rendezési
tervünkkel.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Az igen sok szerintem.
Kifizetünk 2.000.000,-Ft-ot. Javaslom, hogy a rendezési terv elfogadásáig legyen csak
főépítész, és utána azonnali hatállyal megszűnik.

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 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 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 a
-  Hori & Viki Design Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.) és a
- Tér-Metszet Építész és Mérnöki Iroda Kft. (8255 Balatonrendes, László Gyula utca 3.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy
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 kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a Hori & Viki Design Kft.-t (8400
Ajka, Táncsics M. u. 32.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot –  bruttó 127.000,- Ft/hó összegben – a Hori & Viki
Design Kft. tette. 
3./ A Képviselő-testület a főépítészi feladatok elvégzésével kapcsolatban felmerülő megbízási
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 Megbízási szerződést a Hori & Viki Design Kft.-vel (8400 Ajka, Táncsics M.
u. 32.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidők: 1./-4./ azonnal
                
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:
 
97/2017.     (V.     2.)     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 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 a
 
-  Hori & Viki Design Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.) és a
- Tér-Metszet Építész és Mérnöki Iroda Kft. (8255 Balatonrendes,
László Gyula utca 3.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
 
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve állapítsa meg hogy 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 kiírásra került beszerzési eljárás
nyertesének a Hori & Viki Design Kft.-t (8400 Ajka, Táncsics M. u.
32.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot –  bruttó 127.000,- Ft/hó
összegben – a Hori & Viki Design Kft. tette. 
 
3./ A Képviselő-testület a főépítészi feladatok elvégzésével
kapcsolatban felmerülő megbízási 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 Megbízási szerződést
a Hori & Viki Design Kft.-vel (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.)
megkösse.
 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              
Határidők: 1./-4./ azonnal



                
 
11./     Napirendi     pont:

 
Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Holczinger László bizottsági elnök
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Javaslom, fogadjuk el a
beszámolónkat. 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./ A Képviselő-testület Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a bizottság
valamennyi tagját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. május 15.
 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:
 
98/2017.     (V.     2.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:
 
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el.
 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a bizottság valamennyi tagját írásban értesítse.
 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
 
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. május 15.

 
 
12./     Napirendi     pont:

 
A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház multifunkciós gép vásárlása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Már megint visszajött a
kérelme. 
 



Bendes     István     jegyző: Azért jött vissza a kérelem, mert ugyanazon az áron kaphattak egy
jobb gépet. Azért hoztuk vissza, hogy ne az legyen, hogy nem erről volt szó. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: 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./  A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója
tájékoztatóját a 101/2017. (III. 29.) Kt. határozattal kapcsolatban vegye tudomásul és
engedélyezze a Xerox WORKCENTRE 7225i típusú eszköz beszerzését. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
igazgatóját értesítse. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:
 
99/2017.     (V.     2.)     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 tájékoztatóját a 101/2017. (III. 29.) Kt. határozattal
kapcsolatban vegye tudomásul és engedélyezze a Xerox
WORKCENTRE 7225i típusú eszköz beszerzését. 
 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az intézmény igazgatóját értesítse. 
 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal
 
 
13./     Napirendi     pont:

 
Devecseri 3565 hrsz-ú – Tik-hegy - ingatlan értékesítése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Nem értékesíti az
Önkormányzat ezt a területet, nem adjuk el. 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 zártkerti 3565 hrsz.-ú – Tik-hegyi - „szántó, legelő” megnevezésű
7920 m2 nagyságú ingatlanát ne értékesítse. 



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintett részére
megküldje.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./-2./ azonnal 
 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:
 
100/2017.     (V.     2.)     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 zártkerti 3565
hrsz.-ú – Tik-hegyi - „szántó, legelő” megnevezésű 7920 m2 nagyságú
ingatlanát ne értékesítse. 
 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy
határozatát az érintett részére megküldje.
 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
 
Határidő: 1./-2./ azonnal 
 

 
15./     Napirendi     pont:
 

Jánosi Tamás bérleti kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Magyarázzátok meg, hogy hol
van, amit bérelni akar. 
 
Bendes     István     jegyző: Egyik raktárunkat akarja bérelni, igazából eddig is használta.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Nemeshanyi vállalkozó, sertés
tartással foglalkozik. 
 
Dukán     Gabriella     aljegyző: A laktanya végén elhelyezkedő két épület. 
 
Kovács     László     alpolgármester: A Nemeshany felőli részen van.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Először azt kellene megnézni,
megtudni, hogy egyáltalán megfelel-e az állattartási követelményeknek a hely.

Kovács     László     alpolgármester: Legyen pontosan körbe járva a dolog és utána térhetünk
esetleg vissza rá.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: 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 Jánosi Tamás terület bérleti kérelmét – állattartásra – vegye le napirendjéről.
 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:
 
101/2017.     (V.     2.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:
 
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy Jánosi Tamás terület bérleti kérelmét –  állattartásra –  vegye le
napirendjéről.

 
 
16./     Napirendi     pont:
 

Néhai Takács Miklós Devecser Város Önkormányzata díszpolgára

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Takács Miklós bácsinak a
temetésén ott voltunk, részvétet nyilvánítottuk. A számla alapján 200.000,-Ft-ig megtérítjük a
temetés költségét. 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./ A Képviselő-testület néhai Takács Miklós (Devecser, Honvéd u. 33.) Devecser Város
Önkormányzatának Díszpolgára temetéséhez 200.000,-Ft támogatást biztosítson az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a temetés kiadásainak 200.000,-
Ft összegig történő megtérítéséről számla alapján gondoskodjon.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2/ azonnal, folyamatos

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:
 
102/2017.     (V.     2.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:
 
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület néhai Takács Miklós (Devecser, Honvéd u.
33.) Devecser Város Önkormányzatának Díszpolgára temetéséhez
200.000,-Ft támogatást biztosítson az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséből. 
 



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
temetés kiadásainak 200.000,-Ft összegig történő megtérítéséről
számla alapján gondoskodjon.
 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
 
Határidő: 1.-2/ azonnal, folyamatos

 
 
17./     Napirendi     pont:

 
Vízi-közmű vagyon tulajdonviszonyainak rendezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Nem vesztünk össze
Pusztamiskével és Kolontárral, egyeztettünk. Devecsernek a vagyona 146.380.653,-Ft,
Kolontárnak 18.140.101,-Ft, Pusztamiskének 4.018.825,-Ft. 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 Önkormányzata Képviselő-testülete hagyja jóvá Devecser ivóvízellátó
víziközmű-rendszeren lévő Devecser, Kolontár, Pusztamiske ellátásért felelősök által a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/2002-1 (2017)
ügyiratszámú levél és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. §
valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozásra kerülő „Megállapodás Devecser
ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében” című megállapodást.
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete értsen egyet azzal és javasolja, hogy a
Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét Devecser Város
Önkormányzata lássa el.
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete értsen egyet azzal, hogy az ellátásért
felelősök Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének
nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítsék:
Devecser település nettó könyv szerinti érték:
146.380.653,-Ft          86,9 %
Kolontár település nettó könyv szerinti értéke:                              
18.140.101,-Ft            10,7 %
Pusztamiske település nettó könyv szerinti értéke:
4.018.825,-Ft               2,4 %
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete fentiek alapján hatalmazza fel a
polgármestert, hogy a mellékelt „Megállapodás a Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer
ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, 
4./ folyamatos

 
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag-
a következő határozatot hozta:
 
103/2017.     (V.     2.)     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 hagyja jóvá
Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszeren lévő Devecser, Kolontár,
Pusztamiske ellátásért felelősök által a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/2002-1 (2017)
ügyiratszámú levél és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően
létrehozásra kerülő „Megállapodás Devecser ivóvízellátó víziközmű-
rendszer ellátásának biztonsága érdekében” című megállapodást.
 
2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete értsen egyet
azzal és javasolja, hogy a Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer
ellátásért felelőseinek képviseletét Devecser Város Önkormányzata
lássa el.
 
3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete értsen egyet
azzal, hogy az ellátásért felelősök Devecser ivóvízellátó víziközmű-
rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti
értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítsék:
Devecser település nettó könyv szerinti érték:
146.380.653,-Ft          86,9 %
Kolontár település nettó könyv szerinti értéke:                              
18.140.101,-Ft            10,7 %
Pusztamiske település nettó könyv szerinti értéke:
4.018.825,-Ft               2,4 %
 
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete fentiek
alapján hatalmazza fel a polgármestert, hogy a mellékelt
„Megállapodás a Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer
ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást aláírja.
 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
 
Határidő: 1-3./ azonnal, 
                  4./ folyamatos
 

 
18./     Napirendi     pont:

 
Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Csatlakozzunk hozzá, de a
határozatban írjuk meg, hogy a nyugdíjasok nyugdíjértéke is emelkedjen. 
 
Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ne Laci, ne tegyük bele. 



 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Az unió támogatni fogja a
teljesítményarányos béremelést. 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 támogassa az „Egyenlítsük ki az
EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!” című európai polgári kezdeményezést.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy a
kezdeményezés Európai Bizottság általi nyilvántartásba vétele során az Európai
Parlamentben megtartott közmeghallgatáson a polgári bizottság képviselője által ismertetésre
kerüljön az Önkormányzat támogató egyetértése.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az érintetteket
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal
 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2 igen, 1 nem szavazattal a
következő határozatot hozta:
 
104/2017.     (V.     2.)     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 támogassa
az „Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági
különbségeket!” című európai polgári kezdeményezést.
 
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon
hozzá ahhoz, hogy a kezdeményezés Európai Bizottság általi
nyilvántartásba vétele során az Európai Parlamentben megtartott
közmeghallgatáson a polgári bizottság képviselője által ismertetésre
kerüljön az Önkormányzat támogató egyetértése.
 
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az érintetteket értesítse.
 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
 
Határidő: 1-3./ azonnal

 
 
19./     Napirendi     pont:

 
Vegyes ügyek

a) Dürgő Péter kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester 
 



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: A Meggyeserdőn van egy
kérelem, de nem tudom miért hozzánk fordult. 
 
Bendes     István     jegyző: A tulajdonjog a piacon a miénk, ezért jött hozzánk. Ha a testület
jóváhagyja, megcsinálná a tetőt. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja,     levezető     elnök: Támogassuk azzal, hogy a
helyszínen egyeztetünk. 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./ A Képviselő-testület Dürgő Péter (Devecser, Rákóczi u. 26.) kérelmének a devecseri
Meggyeserdei használtcikk piacon lévő bérleményéhez kapcsolódó kérelmének adjon helyt
azzal, hogy a kérelmező egyeztessen a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel, mint
üzemeltetővel és a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatallal. A bérlet megszűnését
követően a bérlő semmi nemű kártérítést nem kérhet.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az érintetteket
értesítse. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos
 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:
 
105/2017.     (V.     2.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:
 
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület Dürgő Péter (Devecser, Rákóczi u. 26.)
kérelmének a devecseri Meggyeserdei használtcikk piacon lévő
bérleményéhez kapcsolódó kérelmének adjon helyt azzal, hogy a
kérelmező egyeztessen a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-
vel, mint üzemeltetővel és a Devecseri Közös Önkormányzati
Hivatallal. A bérlet megszűnését követően a bérlő semmi nemű
kártérítést nem kérhet.
 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az érintetteket értesítse. 
 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
 
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

 
Több napirendi pont nem volt, Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi   
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