
 

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA, 

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA,
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, REND- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI

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

Szám: 4003-22/2015.

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 2015. december  16-án  (szerdán) 14,00  órai kezdettel megtartott együttes
nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
                        Devecser, Petőfi tér 5.

Jelen vannak:     Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Holczinger László bizottság elnöke
Óvári Márton
Mayer Gábor
Vörös Tibor bizottsági tagok

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Mayer Gábor bizottság elnöke
Boldizsár Zsolt
Bognár Ferencné
Horváth Csaba
Séfer Hajnalka bizottsági tagok

 

Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság:

Óvári Márton bizottság elnöke
Holczinger László
Bognár Ferencné
Rosta Zoltánné
Szövérfi Zoltánné bizottsági tagok

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja



Tanácskozási joggal jelen vannak:
Ferenczi Gábor polgármester
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Szentes Gáborné beruházási ügyintéző
Ács Attila Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Kozma György képviselő

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Vörös Istvánné jegyzőkönyvvezető

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

A nyilvános ülést megnyitom.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő bizottsági
tagból 5 fő jelen van.

A nyilvános ülést megnyitom.

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

A nyilvános ülést megnyitom.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Javaslom a nyilvános ülés napirendi
pontjainak elfogadását a kiküldött meghívóval megegyezően. A jelenlévő bizottsági tagok
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt.

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

N A P I R E N D

 T á r g y :    Előadó:



1./ A  települési támogatásról és a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2015.(II.26.),
valamint a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról
szóló 12/2006.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

2./ Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról  szóló  16/2013.  (IV.30.)  önkormányzati
rendelet módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

3./ A Devecseri  Közös  Önkormányzati  Hivatalnál
foglalkoztatott  köztisztviselők  illetménykiegészítéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

4./ Devecser  Város  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetési
koncepciója

Ferenczi Gábor
polgármester

5./ A  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű Társaság Alapító okiratának módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

6./ A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

7./ Devecser  Város  Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálata

Ferenczi Gábor
polgármester

8./ Beszámoló a Devecseri Polgárőr Egyesület 2014-es
támogatási összegének felhasználásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

9./ Lomis piac pályáztatása Ferenczi Gábor
polgármester

10./ A Képviselő-testület 2015. évben végzett munkájának
értékelése, valamint 2016. évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

11./ Beszámoló  állami  ingatlanok  önkormányzati  tulajdonba
kerülését követő hasznosításáról

Ferenczi Gábor
polgármester

12./ Vegyes ügyek

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság  tagja: Javaslom  a  nyilvános  ülés  napirendi  pontjainak  elfogadását  a  kiküldött
meghívóval megegyezően. A jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő
vesz részt. 

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendet az
alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D

T á r g y : Előadó:



7./ Devecser  Város  Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálata

Ferenczi Gábor
polgármester

10./ A Képviselő-testület 2015. évben végzett munkájának
értékelése, valamint 2016. évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

12./ Vegyes ügyek

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Javaslom,  hogy  a  nyilvános  ülés  napirendi
pontjainak elfogadását  a  kiküldött  meghívóval  megegyezően.  A jelenlévő bizottsági  tagok
száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt.

A  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  5  igen  szavazattal  –
egyhangúlag – a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D

T á r g y :    Előadó:

1./ A  települési támogatásról és a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2015.(II.26.),
valamint a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról
szóló 12/2006.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

5./ A  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű Társaság Alapító okiratának módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

7./ Devecser  Város  Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálata

Ferenczi Gábor
polgármester

8./ Beszámoló a Devecseri Polgárőr Egyesület 2014-es
támogatási összegének felhasználásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

9./ Lomis piac pályáztatása Ferenczi Gábor
polgármester

10./ A Képviselő-testület 2015. évben végzett munkájának
értékelése, valamint 2016. évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

12./ Vegyes ügyek

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:



A települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi
szabályozásáról szóló 7/2015.(II.26.), valamint a gyermekvédelmi ellátás helyi
szabályozásáról szóló 12/2006.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a
bizottsági tagok megkapták. Megkérem  a  jegyző  urat,  hogy  egy  rövid  tájékoztatást
szíveskedjen adni, hogy mi a lényege az egésznek. 

Bendes  István  jegyző: Megváltozott  a  jogszabály  a  családsegítő-  és  gyermekvédelmi
szolgálattal  kapcsolatban.  A  Képviselő-testület  előző  ülésén  döntött  az  új  létrehozandó
szolgálat  és  központ  megalakításáról,  viszont  szükségessé  váltak  rendeletekben  ennek
rögzítése. Ezért hoztuk ezt a Képviselő-testület elé, hogy ez bekerüljön. Még egy pont került
bele a támogatási rendeletbe, ami fontos az önkormányzat számára. Többször előfordult, hogy
a  Képviselő-testület  ülésén  egyedi  összegeket  állapított  meg  rászorultság  esetén,  amely
rászorultság adott esetben betegségből, egyéb élethelyzetből adódik jövedelemtől függetlenül.
Az ilyen esetekben lehetőséget ad a Képviselő-testület számára, hogy ezeket a támogatásokat
a későbbiekben is majd megadhassa.   

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. Kinek van még kérdése,
véleménye, javaslata.

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 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 települési
támogatásról  és  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  helyi  szabályozásáról  szóló
7/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  önkormányzati  rendeletét
alkossa meg.

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

286/2015.     (XII.   16  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a települési  támogatásról  és a  személyes gondoskodást  nyújtó
ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,



hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

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

287/2015.     (XII.   16  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról szóló 12/2006.
(II.  01.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló önkormányzati
rendeletét alkossa meg.

 
Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi
szabályozásáról  szóló  7/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 5
igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

192/2015.     (XII.   16  .)   SZERKB  .      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a települési támogatásról és a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról szóló
7/2015.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.
 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a  gyermekvédelmi  ellátás  helyi  szabályozásáról  szóló  12/2006.  (II.  01.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend- és  Környezetvédelmi  Bizottság  5
igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

193/2015.     (XII.   16  .)   SZERKB.    h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  a  gyermekvédelmi  ellátás
helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.



2./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a
bizottsági tagok megkapták. Az SZMSZ módosítására azért van szükség, mert az átruházott
hatáskörök változnak. Kinek van kérdése, véleménye, javaslata?

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 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 Devecser
Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  16/2013.  (IV.  30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

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

288/2015.     (XII.   16  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  Devecser  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról  szóló  16/2013.  (IV.  30.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

3./     Napirendi     pont:

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a
bizottsági tagok megkapták. Én azt kérném a bizottságtól, hogy most ezt ne tárgyaljuk, hanem
januárban tárgyaljuk majd. 



Bendes István jegyző: Nem, most tárgyalják.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tárgyaljuk?

Bendes István jegyző: Ezt tárgyaljuk, mert január 1-gyel onnantól kezdve módosítani kell az
itt dolgozók jövedelmét, akik ebbe beleesnek. Nem esik bele az összes dolgozó, 1,3 milliós
költséget jelent ez a hivatal 89 millió forintos bérköltségéből, tehát nem tétel ez nálunk, de
akit érint, azt érint. Engem például nem. Ez nekem nem szoroz, nem oszt. Ez az én béremet
nem  emeli,  vagy  csökkenti,  de  vannak  kollégáink,  akiknek  csökken  a  bére  abban  a
pillanatban, ha nincs meg időben a rendelet. Nekem január 1-jén ezzel kell kezdenem, hogy a
változásokat  rendezzem.  Ezért  kérem,  mivel  2013  óta  itt  van  illetménykiegészítés,  hogy
bércsökkenés ne legyen pár embernél se a hivatalnál, akik e hatálya alá tartoznak.   

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor én szeretném kiegészíteni jegyző urat.
Akkor  javaslom,  hogy  tárgyaljuk  meg.  Én  más  kompromisszumokat  szerettem  volna  itt
eszközölni januárban, mert a koncepciót is csak tájékoztató jelleggel fogjuk megnézni. Azt
sem tudjuk elfogadni, mert ott még sok minden változhat. Itt egyetlen egy gond van, hogy az
önkormányzatnak  a  költségvetése,  ahogy  elnézem  az  lényegesen  fog  változni  még  a
koncepció is erősen. Én nem azt szeretném, hogy elvenni a béreket, elvenni a juttatásokat.
Egy biztos, hogy a 2012-es törvény alapján, ha nem állapítunk meg, akkor azok, akik akkor
dolgoztak azoknak automatikusan az a megállapított bér pótlék jár, ami akkor volt. Aki pedig
most jött ide 2012 óta azok automatikusan nem kapnának semmit. Én egyébként hajlandó
vagyok támogatni,  igen akkor kapják meg a hivatal  dolgozói ezt a 20 %-os bér eltérítést,
amivel én így személy szerint nem nagyon tudok egyetérteni,  de meghajlok a kérés előtt.
Annál  is  inkább,  mert  a  köztisztviselői  besorolás  a  felsőfokú  végzettségűeknél  eleve
lényegesen magasabb, mint a középfokú végzettségűeknél és mindegyik egyformán kapja a
20%-os eltérítést. Óriási különbség lett a bérek vonatkozásában. Én ezt szerettem volna egy
kicsit korrigálni, de ha a hivatal így gondolja, ne nyúljunk hozzá, még magasabb legyen a
különbség  én  hajlok,  de  azokat  a  kollégákat  is  meg  kell  érteni,  akik  már  20-30  éve  a
hivatalban tevékenykednek, dolgoznak. A középfokú végzettségűek a feladatot ellátják, sőt
magas színvonalon ellátják, de az ő fizetésük az nem emelkedik, az még mindig ugyan azon a
szinten marad, azon a minimális 39.000 Ft-os köztisztviselői besoroláson.

Bendes István jegyző: 38.650,- Ft.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: 38.650,- Ft az nem változott 2007 óta.
 
Bendes István jegyző: 2008.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Vagy 2008 óta  100,-  Ft-ot  változott,  mert
lényegesen nem változott. Én azt mondom, hogyha ezt az igényt meg tudjuk oldani, akkor
kapja  meg  mindenki.  De  én  azért  mondtam,  én  drasztikusabban  hozzányúltam volna,  de
hogyha a hivatal így gondolja. Gondolom átbeszéltétek. Akkor én hajlok és elfogadom ezt a
véleményt. De én azért egy kicsit közelítettem volna, mert mindenki a munkából és a piacról
él. Köszönöm szépen. Én kérnék egy ráerősítést, vagy egy rásegítést. Tessék.



Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság elnöke;  Gazdasági  és  Ügyrendi
Bizottság tagja: Én is egyetértek jegyző úrral, mivel le van írva az anyagban, hogy ez 2015.
december 31. napjáig tart és január 1-től pedig ez nem jár. Ha jól értem az elnök urat, te azt
szeretnéd, hogy most ne tárgyaljuk. Én elég furcsának tartom, hogy a felsőfokúaktól vegyünk
el, hogy tudjunk adni a középfokúaknak.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Vagy  megemelni  a  középfokú
végzettségűeknél. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság elnöke;  Gazdasági  és  Ügyrendi
Bizottság  tagja: Ez megint  más.  Én  azt  mondom,  hogy adjuk  meg  ezt  a  20  %-ot  és  a
továbbiakban a költségvetés tárgyalásakor térjünk arra vissza, hogy tud-e adni a középfokú
végzettségűeknek többet a Képviselő-testület.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Azt már akkor nem lehet.

Dukán Gabriella aljegyző: Maximum 20 % adható a középfokú végzettségűeknek. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jogszabály szerint  van egyébként.  Előírják
egyébként megyénél 40 %, egyéb településeknél 30 %, itt nálunk ez 20 %-nál magasabb nem
lehet. Hát akkor, ha úgy gondoljuk, akkor javasoljuk a Képviselő-testületnek elfogadásra, de
menet közben ezen már nem lehet év közben változtatni.  

Bendes István jegyző: Az igaz.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Azért mondom egyébként. A januári az
visszamenő hatállyal lehetett volna, de év közben nem lehet változtatni. Ha így gondoljátok,
akkor fogadjuk el, javasoljuk majd elfogadásra. 

Bendes     István     jegyző: Annyit hadd tegyek kiegészítésül hozzá, hogy a koncepciót
tájékoztatásképpen kiosztottuk. A pénzügyi irodavezető asszonyt megkértem, hogy a hivatalt
egy kicsit jobban nézzük meg, mint a többi intézményt a koncepció és a tervezés szintjén is.
Gyors, pár rövid számot azért mondanék, hogy lássák, hogy a hivatal erősen törekszik arra,
hogy megtakarításokat érjen el. 146 millió forint költségvetéssel indultunk idén tervezett
szinten, jövőre lemegyünk 130 millió forintra, ha kiveszem a közterület-felügyelőt, akkor már
csak 127 millió forintos évi költségvetéssel fogunk dolgozni. Abból a hiány a 114 millióhoz,
akkor hiányzik 13 millió. Ha szétszedném önkormányzatot és a hivatalt, mert ugye az
önkormányzat is  hivatal épületében van, és ha a rezsit arányosítanám ezekkel a dolgokkal,
akkor ez a 13 milliós hiány ez ilyen 7 – 8 között ingadozva kiszámolhatnánk, hogy mennyi az
önkormányzat, és mennyi a mienk. Az egészet itt hagytuk, nem mondtuk, hogy az
önkormányzatot emeljük ki és akkor lehetne, ha számszakilag szeretnénk mutatni, hogy még
több  eredményt tudjunk elérni, akkor a hivatal a 127 millió költségvetés helyett egy 121
milliósra is letudna így menni, hogyha az önkormányzatot külön kezelem, külön mutatom ki.
És akkor már csak 7 millió forint körüli összeg kellene  a 114 millió forintos
költségvetésünkhöz, hogy mi működni tudjunk. Úgy gondolom, hogy arányában, ha nézzük
majd a többi intézményeket, amikor lesz majd más is azért meg kell nézni a 114 millió



forintos költségvetés normatív támogatásakor elég kicsi arányban kérünk az önkormányzattól
kiegészítést. Ennek egy részét fizeti Noszlop. Az idei költségvetésről annyit el kell mondani
még hoztunk az önkormányzatnak az ÁROP pályázat miatt,  személyi  bér  kifizetés  nem
történt,  de  elszámolás  igen  és  hoztunk  3 millió forint többletbevételt, amivel az
önkormányzati hozzájárulás összegét kívántuk csökkenteni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én mindent megértek jegyző úr, csak ha
megnézzük a számokat, a koncepció számait, meg ha, megnézzük a 2014-es, a 2015-ös, 2016-
os költségvetésünket akkor akkora zuhanást jelent alig kapunk levegőt, amikor megnézzük a
számokat. Na, most nem kell hozzátenni semmit, maradjunk abban. Senki nem spórol meg
semmit. Itt gyakorlatilag a bevételeket nem tudjuk növelni. Nincs mit növelni, adókat nem
akarunk kivetni. Akkor a lehetőségeink, a belső lehetőségeink szerint kell gazdálkodni.
Köszönöm szépen. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Én szeretnék itt egyetérteni a Mayer
kollégával, hogy ez valóban 2015. december 31. napjáig került megállapításra ez az
illetménykiegészítés. Amennyiben itt most nem történik döntés ebben az ügyben, akkor ez
január 1-től már nem jár meg. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Lehet itt ragozni.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Lehetőség lenne 30 %-ig. Itt az a) és
b) pontban nem szereplő önkormányzatoknál 30 %, itt azt írja a megyei jogú város, ahol 40
%, községi önkormányzatnál legfeljebb 20 %. Mivel mi nem községi önkormányzat, és nem
megyei jogú önkormányzat vagyunk lehetőség lenne az a) és b) pontban nem szereplő 30 %,
mivel, hogy város vagyunk, és nem megye vagyunk. De ebben szerepel egy ilyen pont. Ezt a
20 %-ot ezt mindenféleképp most meg kellene szavazni a Képviselő-testületnek, hogy január
1-től ez ne járjon le, mert utána ezeknek a dolgozóknak egy fillér kiegészítés nem jár. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Itt valami félreértés van. Januárban még
lehetett volna, de nem akarom ragozni, nem kell mellé beszélni. Hanem ténylegesen én azt
szerettem volna, hogy nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak a középfokú
végzettségűeknek. Egyszerűen meg kell nézni, van itt lehetőség január 1-i hatállyal
visszamenőlegesen dönteni. De ha így döntünk, akkor január 1-től megkapja, de év közben
már nem lehet ehhez hozzányúlni, senki nem kaphat. Akkor döntsünk, javasolom, hogy a 20
%-os mértékű eltérítést, de akkor majd oda kell állni, majd magyarázkodni kell azoknak az
embereknek, akik nem tudnak, mert én a középfokúaknak szerettem volna egy kicsit
feltornázni. De ha a bizottság így dönt, és ezt javasoljuk a Képviselő-testület felé, akkor ám
legyen én mondtam, hogy meghajlok az egész válasz előtt. Igen, tessék. 

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én
nem tartozom a bizottsághoz, én azt vettem ki az egészből, hogy ez az olló ne nyíljon
nagyobbra bérvolumenben.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Így van.



Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor
ez a 20 % a plafon?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Mindenkinek egységesen. 

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor
nem lehet meg csinálni, hogy több legyen.

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja  : Ilyen alapon lehetne több is. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Csak felsőfokúaknál, bocsánat. De középfokúaknál nem engedi a
törvény. 

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Igazából azt szeretnénk, hogy ez az olló ne nyilódjon nagyobbra, hogy aki ide jött 3-4 éve,
hogy ne csökkenjen. Igazából nem lehet azt megcsinálni.   

Mayer     Gábor     Mayer     Gábor   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság tagja  : Nincs szó emelésről. Igazából akkor valamit nem jól értesz. Amit
eddig megkaptak, azt szeretnénk, hogy a következő évben is kapják meg. Mert, ha most nem
döntünk, akkor 20 %-kal kevesebb lesz januártól mindenkinek. Nem tudom, hogy van, amit
kérdezett elnök úr. Jegyző úr a munkáltatója a dolgozóknak, hogy a dolgozóknak megfelel ez,
ha meg lesz hosszabbítva? 

Bendes     István     jegyző: Igen. Az a cél, hogy ne csökkenjen a bér. Nem beszélünk
béremelésről, arról beszélünk, hogy nem kívánjuk csökkenteni a béreket.

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja  : Jegyző úr közvéleményt kutatást biztos csinált a dolgozóknál. 

Bendes     István     jegyző: Igen. Örülnének, hogyha nem csökkenne a bérük. El kell fogadni.
Ennél nagyobb, több lehetőség nincs. Nem akarta a hivatal sem azt mondani, hogy most
kérjük a 30 % felé való elhajlást, mert nem látják ennek anyagi realitását. De bércsökkenést
ne kelljen végrehajtani, ezt kérjük. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megkérdezem, kinek van még  kérdése,
véleménye, javaslata.

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 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 Devecseri
Közös  Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott  köztisztviselők  illetménykiegészítéséről
szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg.



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

289/2015.     (XII.   16  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  a  Devecseri  Közös  Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott
köztisztviselők  illetménykiegészítéséről  szóló  önkormányzati
rendeletet alkossa meg.

4./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést
bizottsági tagok megkapták. Én  azért  szerettem  volna  levenni  a  napirendről  és  még
tájékoztató jelleggel sem tárgyalni, mert ez még hadd érjen. A költségvetési törvényünk ugyan
már sarok számokat adott, de még mindig vannak finomítások. Egy az biztos, hogy amiben
jól  jártunk  az  a  közvilágítás,  mert  a  korábbi  13  millió  forintos  és  a  11  millió  forintos
közvilágításunk  kiadásszinten  ténylegesen  4  millió  forint,  de  az  állami  támogatást  meg
megkapjuk. Mert itt játszik közre az, amikor jöttek a sorozatos energiatakarékos lámpatest
felszerelő cégek, hogy nem ugrottunk bele abba a 79 millió forintos beruházási butaságba.
Mert így még párévig tudunk ezzel a közvilágítással spórolni, hogy miénk a lámpatest és nem
kell bérleti díjat fizetni, ezen 6 millió forintot spórolunk évente. Ez remélem majd egy jó pár
évig elég lesz. Azonkívül a koncepció sok olyan tételt tartalmaz már most, ami biztos, hogy
nem fog megvalósulni. Iparűzési adó többletbevétel, aztán az építményadó többletbevételünk
ezek  biztos,  hogy  nem  fognak  megvalósulni.  Jó,  azért  tervezzük  be,  de  2016-ban  sem
számíthatunk semmilyen olyan állami támogatásra, vagy pályázati pénzre, mint az ÖNHIKI
pályázat, ami 2014-ben még volt. És arra meg úgy sem tudunk számítani, hogy 2016-ban is
kegyes lesz hozzánk a kormány és fog valami állami támogatást adni. Én azt kérném, hogy
részletesen  januárban  menjünk  végig.  Szánjunk  rá  hosszabb  időt,  intézményvezetőkkel,
képviselőkkel, hogy nézzük át ezt a költségvetést és egy teljesen reális költségvetést tudjunk
összeállítani, és normálisan tudjunk gazdálkodni. Sőt már azzal sem számolhatunk, hogy lesz
telekértékesítési bevételünk, mert az önkormányzat az ingatlanjait nagyban eladta. Na, most
2016-ban még arra sem lehet számítani, hogy valamelyik üzem előreláthatólag beindul. Hiába
van értékesítve az ingatlan, az üzemek azok majd csak később tudnak belépni. Ez 2017-ben
jelentkezhet iparűzési adóként. Hát én átnéztem az összes számot azért kértem, hogy nézzük
meg, mert előfordulhat, hogy a bevételeink és a kiadásaink, még tudnak változni januárban,
mert  február  15-ig  kell  elfogadni  a  költségvetésünket.  Ezt  itt  csak  ismeretterjesztésnek
tekintem ezt a koncepciót. Tessék polgármester úr.  

Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönöm  elnök  úr.  Én  is  sok  szeretettel  köszöntök
mindenkit.  Csak a  jegyzőkönyv  kedvéért  szeretnék  két  pontot  pontosítani.  Az idei  évben
három nagyobb ingatlan területet értékesítettünk az iparterületen és ezek közül a Villkasz Kft.



jelezte,  hogy az  engedélyek  eltolódása  miatt  nem kezdték  meg  az  építkezést.  Most  már
rendelkeznek az engedélyekkel. Ők tavasszal azt mondja 99 %, hogy elkezdenek építkezni. A
másik, amit szeretnék itt jelezni éppen a mai ülésen fogjuk tárgyalni vegyes ügyekben. Van
egy nagyobb területünk az iparterületen, kb. 15 millió forint, amire számíthatunk, hogy ha
realizálódik ez az ingatlan adásvételi  szerződés és ez már a jövő évben, fog beérkezni az
önkormányzathoz, amennyiben a Képviselő-testület, úgy dönt, hogy értékesíti ezt a területet
is.  Hiszen  itt  is  meg  kell  várni  a  35  napos  állami  elővásárlási  lehetőséget.  Tehát  ennyi
bevételünk  biztos,  hogy  lesz,  ez  a  2016-os  évre  fog  átcsúszni,  illetve  a  Villkasz  Kft.
valószínűleg megkezdi az építkezést. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tessék, jegyző úr.

Bendes István jegyző: Csak annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a költségvetési törvény
oly  módon  változott,  hogy  az  önkormányzatoknak  a  koncepció  költségvetési  tervét
megszüntették valamiért. De mi ennek ellenére arra ígéretet tettünk, hogy év vége előtt olyan
számokat nyújtunk a képviselőtársak részére, amely a jövőévi költségvetés megalapozásához,
gondolatokat ébreszt, és valós adatokat nyújtunk hozzá, hogy ebben az évben hogyan állunk.
Tehát ez a koncepció arra készült, hogy mindenkinek legyen a kezében az idei év számai, a
jelenleg  összes  ismert  számaink.  Koncepcióról  döntést  hozni  hivatalosan  nem kell.  Azért
készítettük,  hogy legyen  egy  tájékoztató  anyag  és  természetesen  ezt  elfogadni  nem kell,
jogszabály nem is írja  elő.  Tájékoztató jelleggel  azt  akartuk,  hogy kérés  volt  felénk,  úgy
emlékszem, hogy ez legyen meg. Természetesen ez csak arra jó, ha a jövőévi költségvetést
elkezdjük tárgyalni több fordulóban, akkor már vannak idei valós számaink. A jövőévben,
amikor leülünk, lesznek még pontosabb decemberi számaink és azokat is a Képviselő-testület
elé tesszük, és ezekből kell tudni a jövőévi költségvetési rendeletet megalkotni. Biztos, hogy
több menetben lesz kénytelen a Képviselő-testület a 2016-os költségvetést majd tárgyalni.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm szépen. Kinek van még kérdése,
véleménye, javaslata? 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Amennyiben nincs ilyen tájékoztató jelleggel
vegyük tudomásul és terjesszük be a Képviselő-testületnek. 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 Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési koncepciója
napirendhez készült anyagot vegye tudomásul és 2016. januárjában folytassa az
önkormányzat 2016-os évi költségvetésének egyeztetését.

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

290/2015.     (XII.   16  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata 2016. évi



költségvetési  koncepciója  napirendhez  készült  anyagot  vegye
tudomásul  és  2016.  januárjában folytassa az önkormányzat  2016-os
évi költségvetésének egyeztetését.

5./     Napirendi     pont:

A  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság
Alapító okiratának módosítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszöntöm köreinkben Ács Attila ügyvezető
igazgató urat. Megkérdezem van-e szóbeli kiegészíteni valója ezzel kapcsolatban?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nincs köszönöm szépen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm. Az Alapító okiratba nagyon sok
olyan feladat kerül be, amely jelen pillanatban nem a profilba tartozó tevékenység. De az
ügyvéd úr azt mondta úgy tudom, hogy azért kell, hogyha később valamit el kell végezni,
vagy valamilyen  formában,  hogy akkor  ne  legyen  probléma,  mert  ebben  a  cipőjavítástól
kezdve  minden  szerepel.  Nem  tudom,  hogy  miért  tartozik  az  önkormányzat  gazdasági
társaságának a tevékenységi körébe, de hát legyen bent, lehet, hogy gumicsizma javítással,
vagy  foltozással  is  kell  majd  foglalkozni  előbb,  utóbb.  De  akkor  kellene  a  feladatokat
beletenni, amikor ilyenre igény van, de azt mondták, hogy jó, minden legyen bent, azok az
oktatástól kezdve, mondom a cipőjavításig minden feladata. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én szeretnék egy rövid kiegészítést tenni. Nem csak azért,
hogy olyan tevékenységeket el tudjon végezni a Városüzemeltetési Kft., amelyet jelenleg nem
végez,  hanem  azért  is  fontos,  hogy  ezeket  a  tevékenységeket  bővíteni  lehessen,  hogyha
esetleg valamilyen pályázaton tud indulni a Városüzemeltetési Kft., akkor ne az legyen az
akadálya, hogy nem szerepel a tevékenységi körben az adott tevékenység. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen csak a cégbíróság, hogyha hosszú időn
keresztül nincsen a tevékenység gyakorolva, akkor fel fogja szólítani a Kft.-t, hogy korrigálja
a társasági Alapító okiratot, de legyen bent. Tessék.

Kozma György képviselő: Én mélységesen ellenzem ezt az elképzelést,  még pedig azért
ellenzem, mert amúgy sem adta át az önkormányzat sem a tavalyi, sem az idei évi ellátmányát
a Kft.-nek. A Kft.-nek megvan a feladatköre ahhoz, hogy elvégezze azokat feladatokat, amit
egyébként  az  önkormányzat  területén  el  kell,  hogy  végezzen.  Ezt  bővíteni,  olyan
feladatkörökkel, amire esetleg semmi szükség nincsen, ez egy koncepciós valami, amit nem
akarok megtárgyalni, hogy hova vezet és mit jelent a számomra. De a Kht. működéséhez
teljesen felesleges.  Annyi  embere van a  Kft.-nek,  amennyi  van,  azzal  látja  el  a  feladatát.
Lehet, hogy villanyszerelő kell, meg lehet, hogy kell más szakember, de az, hogy kelljen neki



egy olyan  tevékenységi  kör,  amihez  nincs  szakmai,  sem egyéb  felkészültsége  a  Kft.-nek
ebben nem hiszek. És hogyha valami valamikor tényleg előjönne, hogy profil bővítésre van
szükség, azt pillanatok alatt el lehet végezni. Ahhoz nem kell most előre mennünk. Teljesen
feleslegesnek tartom. Köszönöm. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én nem értek egyet ezzel a felvetéssel. A Városüzemeltetési
Kft.  igazgatójával  a  közelmúltban  többször  egyeztettünk,  s  megállapítottuk,  hogy
mindenképpen szükség van a képviselő úr által megjelölt  profil bővítésre. Példaként hadd
említsem meg, hogy célszerű lenne bővíteni egy villaszerelővel például a Városüzemeltetési
Kft.-nél dolgozóknak a körét, illetve szoba került azt is,  hogy asztalos. Hosszasan lehetne
sorolni  azokat  az  eshetőségeket,  amivel  lehet  számolni  a  jövőévben és  én  azt  gondolom,
hogyha előbbre megyünk és most elvégezzük ezt a tevékenységi kör bővítést, ez inkább a
lehetőségeinket szélesíti ki. Én szerintem hagyjuk meg azt a lehetőséget, hogy pályázatokon
részt  lehessen  venni.  A  tevékenységi  kör  bővítés  által  olyan  tevékenységeket  is
elvégezhessenek, amelyet jelenleg nem végeznek és ebből nyilván a saját bevételüket tudják
növelni. A városnak is hasznot tudnak termelni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. Tessék. 

Kozma György képviselő: Még annyit szeretnék hozzátenni asztalosnak műhely is kell. Na,
már  most,  mert  nincs  neki  hol  dolgoznia.  Én  azt  mondom,  hogy  asztalos  felvételben
gondolkodni  abszurd.  Villanyszerelőben  meg  azért  kérdéses,  van  egyébként  megbízott
villanyszerelőnk  most  is,  akit  most  is  foglalkoztatnak.  Valamilyen  módon  talán  még
szerencsésebb is eseti jelleggel igénybe venni és akkor költségként kezelni akkora abszurd.
Én még egyszer ilyen jellegű létszámfejlesztést teljesen abszurdnak tartom és feleslegesnek.
Ez egy nem akarom minősíteni, hogy mi. És azt sem akarom egyébként azt taglalni, hogy ez
mit  jelent és mit  feltételez.  Én azt gondolom, hogyha pályázatot akarunk beadni,  akkor a
pályázat beadásakor mindent meg lehet tenni a pályázat megléte esetén figyelembe véve a
határidőt, ami kell a pályázat beadásához. Polgármester úr ez az érv szegény, nagyon szegény.

Ferenczi  Gábor polgármester: Szeretnék  mondani  egy  másik  érvet,  hogyha  megengedi
elnök úr.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen, tessék, parancsolni.  

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm szépen. A jövőévben szeretnénk a termelői piacot
beindítani  és  a  Városüzemeltetési  Kft.-nek  lenne célszerű ezt  a  piacot  működtetni.  Ezt  is
átbeszéltük  egyébként  a  Városüzemeltetéssel.  Tehát  abszolút  célszerűnek  tartom,
városüzemeltetési  tevékenységnek  értékelem  azt,  hogy  egy  városban  működő  piac  a
Városüzemeltetési Kft. hatáskörébe tartozzon. Egyébként itt említeném meg azt, hogy Leader
programon keresztül van arra mód és lehetőség, erről kaptunk tájékoztatást a jegyző úrral,
hogy Leader programon belül kapjon Devecser támogatást a termelői piac működtetésére és
itt egyfajta pályázatot kell benyújtani, egy koncepciót, hogy hogyan képzeljük el ezt a piacot
kialakítani.  Nyilván  a  minimális  szükségleteket  megteremtjük,  ami  ahhoz  kell,  hogy
beinduljon a piac. De a fejlesztéseket Leaderes pályázatokból is meg lehet valósítani. Ezért
lenne  jó  idén  már  a  tevékenységi  köröket  bővíteni,  hogy  elő  legyen  készítve,  a  jogi,
adminisztratív szempontból a következő év.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó. Köszönöm szépen. 

Kozma  György  képviselő: Még  valamit  szeretnék  hozzátenni.   Még  egyszer  ismétlem
pályázatokat megbeszéltük az előbb polgármester úr, hogy arra határidő van. Bármennyi kell,
bármikor be lehet jelenteni a cégbíróság felé,  tehát abszolút nem vesz annyit  igénybe. Én
inkább azt látom benne, hogy elmondjam önnek, hogy nem más, mint a lomis piacnak az
integrálási  szándéka a Kft.  tevékenységi  körébe.  Ide lehet,  hogy be lehet  vinni  azokat  az
embereket,  akiket  be kell  vinni.  Én azt  mondom kereskedelmi tevékenységet,  kereskedők
szoktak  végezni,  nem  egy  szolgáltató  cég,  aki  egyébként  másra  szakosodott,  másra  van
berendezkedve. Aki egy kicsit is ért hozzá szakmailag az valószínűleg ezt az egészet nem
fogja elfogadni, mert képtelenség. Én kereskedő vagyok, én azt gondolom, hogy valamennyit
értek hozzá azért gondolom azt, hogy ez az egész ilyen megközelítésben teljesen abszurd.    

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó. Köszönöm szépen.

Ferenczi  Gábor polgármester: Én  erre  hadd reagáljak,  hogyha  már  az  abszurdumoknál
tartunk.  Nem is  olyan  régen tavasszal  hoztunk létre  egy egyesületet,  ami  eredetileg  íjász
egyesületnek  indult  és  én  is  abszurdnak  tartottam,  hogy  már  hamarosan  kiegészült
horgászattal,  egyebekkel.  Sőt még parlagfűirtást  is tettünk bele az egyesületnek az alapító
okiratába csak azért,  bár furcsán hangzik, mert van arra lehetőség, hogy egyesületek ilyen
tevékenységet  végezzenek  még  akkor  is,  hogyha  egy  íjász  egyesületről  van  szó  és  erre
pályázati úton állami támogatást hívjanak le. Én még egyszer mondom, hogy azáltal, hogy
kibővítjük a  Városüzemeltetési  Kft.-nek  a  tevékenységi  körét,  azzal  egy lehetőséget  ad a
város. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az általam felvetett asztalos rögtön felvételre
kerül,  hiszen  tisztában  van  ebben  a  körben  mindenki  azzal,  hogy  nincsen  jelenleg
asztalosműhely. De a későbbiekben igen is érdemes megfontolni ezt a lehetőséget is, ahogyan
egyébként a villanyszerelőnek a felvételét is, mivel ebben az évben akár az iskolát nézem,
akár a város különböző ingatlan felújításait, vagy karbantartási munkákat, kifejezetten sokat
költöttünk  villanyszerelőre.  Bizonyára  kevesebbe  kerülne  a  városnak,  hogyha  a
Városüzemeltetési Kft.-nél lenne egy villanyszerelő. Ahogy azzal is rengeteget spóroltunk,
hogy van vízvezeték szerelő, aki számos esetben végzett el helyben a Városüzemeltetési Kft.
keretén belül a városnak számos hasznos munkát. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. Még mielőtt  átadnám a
szót, a következő, abba bele kell gondolni, hogy itt bizonyos célfeladatok vannak, hogyha
állandó létszámmal ugyan úgy és nem úgy csoportosítunk, hogy a villanyszerelő esetleg, hogy
gépjárművet is fog vezetni, vagy más feladatokat is el fog látni és hogyha egy-egy szakmára
fogunk összpontosítani,  akkor  ez nagyon drága lesz az önkormányzatnak.  Én hajlok arra,
hogy  az  Alapító  okiratban  legyenek  bizonyos  feladatok,  de  akkor  olyan  drága  lesz  az
önkormányzatnak, hogy a közterületnek a tisztán tartására, rendbetételére is az úgynevezett
30  millió  forintot  nem tudjuk  odaadni  működtetésre,  a  színvonalas  munkavégzésre.  Nem
tudom, hogy hogyan tudjuk ellátni, hogy a feladatokat. Meghatározzuk, de pénzt nem tudunk
mellé tenni. A Kft. nem tudja saját maga megoldani, inkább a vállalkozói tevékenységet fogja
kifelé erősíteni és nem az önkormányzatnak a feladatait, fogja úgy elvégezni, mint ahogy a
múltkor beszéltünk, mert nem lesz rá pénz elvégezni, amennyiben 30 millió forint támogatás
helyett  20  millió  forintot  kap  meg.  Akkor  ő  csak  a  20  millió  forintig  tud  dolgozni  az
önkormányzatnak. Többet nem tud dolgozni, hanem külső vállalkozási tevékenységet kell,



hogy végezzen. Én nem tudom, hogy melyik a leghelyesebb. De itt  látok egy olyan kicsi
zavart dolgot előttem, hogy most meg akarjuk terhelni mindenféle feladattal a Kft.-t, holott
nem tudjuk mellé tenni, az úgynevezett támogatási lehetőségeinket.  Tessék parancsolni.

Kozma György képviselő: Még egyszer polgármester úr. Előbb általánosságban fogalmazott.
Múltkor is mondtam, hogyha egy dolgot gazdaságilag, pénzügyileg közelítünk meg, akkor ezt
számszakilag próbáljuk meg közelíteni. Gyakorlatilag, amikor ön létszám bővítésről beszél,
akkor mondja el, hogy mennyivel kerül többe az a létszám, amit ön felvételezni akar a Kht.-
ban a Kht. számára, tehát most jelenpillanatban, és most lógunk 14 millió forinttal a Kht.-n
belül. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Tessék, polgármester úr.  

Ferenczi  Gábor  polgármester: Én  azt  szeretném  kérni,  hogy  maradjunk  az  eredeti
napirendnél,  ha  elnök  urat  erre  kérhetem.  Itt  most  nem arról  beszélünk,  hogy  létszámot
bővítünk.

Kozma György képviselő: Dehogyis nem.

Ferenczi Gábor polgármester: Hanem arról beszélünk, még egyszer hadd hangsúlyozzam
ki, hogy a Városüzemeltetési Kft.-nek a tevékenységi körét bővítjük ki, azért, hogy hagyjunk
magunknak lehetőséget arra, hogyha a későbbiekben akarunk létszámot fejleszteni. De ez egy
későbbi ülésnek a témája lehet, hogy akarunk-e létszámot fejleszteni. Hogyha akarunk, akkor
milyen kvalitású emberekkel akarunk, ez azt gondolom, hogy nem ide tartozik. Azt, hogy a
tevékenységi  kört  bővítsük azt,  még egyszer mondom, hogy azért  szükséges,  egy teljesen
konkrét példa a termelői piac. Termelői piacot szeretne az önkormányzat tavasszal elindítani.
Azt gondolom, hogy volt már olyan testületi ülésünk, ahol mindannyian egyetértettünk azzal,
hogy Devecserben  kellene  piac  és  a  lakosság  is  igényli  ezt.  Ennek  az  előkészítése  idén
megtörtént.  A  Városüzemeltetési  Kft.-nek  lenne  célszerű  ezt  a  területet  működtetni,
karbantartani. Emiatt is célszerűnek tartom a tevékenységi körnek a bővítését. És még egyszer
hangsúlyozom,  hogy  most  csak  erről  van  szó.  Az  asztalosra  visszatérve,  meg  a
villanyszerelőre, jelenleg is átnéztük Attilával, hogy milyen végzettségű emberek dolgoznak a
Városüzemeltetési  Kft.-nél.  Ez  nem azt  jelenti,  hogy  egy  vízvezeték  szerelő  végzettségű
ember,  aki  nálunk a városüzemeltetésnél  van állományban,  hogy ő mindennap csak vizet
szerel.  Nyilván  a  Városüzemeltetési  Kft.  igazgatója  dönti  el,  hogy  éppen  milyen
munkavégzésre osztja be.  Csak egy lehetőséget  adjunk már magunknak arra,  hogyha lesz
üresedés, vagy lesz lehetősége az önkormányzatnak bővíteni a létszámot akkor olyan embert
vegyünk fel aki egyébként amellett, hogy a városüzemeltetéssel érvényben lévő szerződése
alapján azt a tevékenységet végzi, amire az igazgató utasítja. Emellett legyen lehetőségünk
arra is, hogyha éppen villanyszerelő végzettséggel rendelkezik, akkor olyan villanyszerelési
munkákat  végezzen  el  a  Városüzemeltetési  Kft.,  amit  esetleg  most  ember  híján  egy
vállalkozóval,  legyünk  őszinték  többszörös  áron  végeztetünk  el.  Mert  annál  olcsóbb
bizonyára nincs, hogyha az önkormányzati dolgozó, aki eleve nálunk van állományban, ezt a
tevékenységet el tudja végezni. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. A Vörös Tibor kért szót.
 
Vörös  Tibor Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Igen,  egy rövid  kérdésem lenne.



Ennek  az  Alapító  okiratnak,  a  társaság  tevékenységi  körének  a  bővítése  miatt  ugye  a
cégbíróság felé kell jelezni? Mennyibe kerül az önkormányzatnak?

Kozma György képviselő: Bejelentési kötelezettsége van.

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Semennyibe nem kerül. Volt nekem,
elnézést, hogy azt mondom, egy Kft.-m 6 éven keresztül. Ha az alapító okiratban benne volt
még  a  hídépítés  is  és  soha  az  életben  nem építettünk  hidat,  soha  nem vette  ki  senki  a
tevékenységi körből. Ha az alapító okiratban több van az soha nem baj, mert bármikor lehet
egy olyan lehetőség. Nem azt mondom, hogy holnap, holnapután, vagy jövőhéten, vagy 2
hónap múlva, de bármikor elképzelhető, hogy lesz egy ilyen lehetőség és az alapító okiratban,
ha benne van a társasági tevékenységi körében, akkor mindenféle engedélyeztetés nélkül ezt
azonnal lehet végezni és folytatni. Én azt mondom, ennek röviden ennyi a lényege, ahogy a
polgármester úr is elmondta. Ebbe tovább nem akarok belemenni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó. Köszönöm szépen. Tessék.

Kozma György képviselő: Ezzel Vörös Tibor is aláírja azt, hogy pillanatok alatt el lehet
rendezni. Nem érti, miért akarunk ennyire az időben előre menni, mi a sietségnek az oka. A
másik kézzel-lábbal fogok tiltakozni,  hogy a Kft.-nek a termelői piachoz bármikor,  bármi
köze  is  legyen.  Tiltakozni  fogok  kézzel-lábbal.  Tehát  a  termelői  piac  az  legyen  az  Íjász
Egyesületé,  aki  horgászattal,  meg  egyébbel  foglalkozik.  Aztán,  hogyha  sikeresen  tudnak
működni adott helyzetben, akkor azt mondom, hogy gondoljuk tovább. Akkor is azt mondom,
hogy  csak  akkor.  Hogy  fejest  ugrani  dolgokba,  mint  ahogy  neki  álltunk  kialakítani  a
területnek a kialakítását aztán meg vihettük odébb az anyagot még egyszer és ott van minden
félbe hagyva a Kultúrház mellett, hogy ezekkel a próbálkozásokkal nem megy semmire sem a
polgármester úr.     

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó. Köszönöm. Szeretném a vitát lezárni, mert
teljesen más irányba megyünk el.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Világos.  De  én  a  jegyzőkönyv  kedvérét  azért  hadd
pontosítsak. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megadom a szót a polgármester úrnak. Utána
leszeretném zárni a vitát.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Azt  gondolom,  képviselő  úr,  hogy  teljes  mértékig
felelőtlennek  tartom  azt  a  kijelentését,  hogy  egy  olyan  tevékenységet  adjon  ki  az
önkormányzat a kezéből, akár egy olyan egyesületnek, amelynek alpolgármester úr az egyik
vezetőségi tagja, természetesen nem azért, mert, hogy ez probléma lenne. Hanem csak egész
egyszerűen ez a tevékenység, hogyha egy termelői piac létre jön Devecserben, ez bevételt hoz
a városnak. Ezektől az árusoktól, mint ahogyan Veszprémben, Pápán, Ajkán bármelyik más
városban, helypénzt lehet szedni. Hát miért mondana le az önkormányzat erről a bevételről?
Attól, hogy a Városüzemeltetési Kft. alá helyezzük, megteremtjük azt a lehetőséget, hogy egy
olyan formában működjön az üzemeltetés, hogy a Városüzemeltetési Kft. tevékenységi körét
kibővítve, azt gondolom, hogy felelőse lesz ennek az üzemeltetése. Nyilván nem elvárható az,



hogy akár egy önkormányzati hivatal, akár egy önkormányzati képviselő-testület ellenőrizze
ezt a piaci tevékenységet. A Városüzemeltetési Kft. azt gondolom messzemenőkig alkalmas
erre a feladatra. Legalábbis a tárgyalásaink során én nekem ez a tapasztalat szűrődött le. Én a
továbbiakban is  azt  mondom, amivel  érdekes módon eddig soha senkinek nem volt  ezzel
problémája,  hogy  igen  is  a  termelői  piacot  meg  kell  tartani  a  városnak  a  saját  maga
érdekeltségében, még pedig én azt gondolom, hogy a Városüzemeltetési Kft.-n keresztül. A
Városüzemeltetési Kft. egyezzen meg az ott árusítókkal, ők majd kifizetik a bérleti díjat. Igen
is én hiszek abban és remélem, hogy a képviselőtársak is, hogy a bevételt pedig vissza lehet
forgatni  a  területre  és  kicsinyenként  lehet  szépíteni,  építeni  azt  az  udvart.  Egyébként
visszautasítom azt, hogy a területnek a rendezése nem megfelelően történt volna. Bár nem
tudom,  hogy  mi  köze  ennek  a  Városüzemeltetési  Kft.  tevékenységi  köréhez,  de
visszautasítom a jegyzőkönyv kedvéért. Mert azt gondolom, hogy amit meg tudtunk tenni,
hogy a szemetet onnan eltüntettük.

Kozma György képviselő: Hova?

Ferenczi  Gábor  polgármester: Éppen  a  Városüzemeltetési  Kft.  segített  abban,  hogy  a
szemét onnan el lett szállítva. Ők végzik egyébként Devecserben a szemétszállítást is, ez is a
tevékenységi körük közé tartozik. És azt gondolom, hogy a földmunka is nagyjából készen
van.  Mindössze  egy  utolsó  tükörszintnek  a  készítése,  és  egy  murvázás  szükséges  ahhoz
egyébként, hogy ez a piac elinduljon. Ugyanis az a szerencsés helyzet van jelenleg, hogy a
mosdók,  a  kiszolgáló  helyiségek,  amik  kötelezőek  egy piac  esetében,  azok rendelkezésre
állnak a buszpályaudvar épületében. Ugye hátsó bejáraton keresztül megközelíthető. Tehát ez
a  piac  el  tud  indulni.  Példaként  hadd  hozzam  fel  Tihany  települést,  ahol  ennél  sokkal
szolidabb körülmények között működtettek piacot. Pedig turisztikailag igen csak frekventált
helyről van szó és ott egy murvás területen tökéletesen működik egy termelői piac. Én azt
gondolom,  hogy ez Devecserben is  így működhet,  még pedig a  Városüzemeltetési  Kft.-n
keresztül, úgyhogy én szeretném kérni a bizottságot, hogy a tevékenységi kör bővítéssel adják
meg a lehetőséget  arra,  hogy a  Városüzemeltetési  Kft.-n  keresztül  többféle  tevékenységet
hadd végezhessünk, illetve pályázhassunk a következő évben. Köszönöm elnök úr.        

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen. Tessék, parancsolj.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Azt szeretném megkérdezni, hogy az előterjesztő, általában az előterjesztés
mellett ott van egy előlap, az előterjesztésben körülbelül leírják, hogy miért van szükség erre.
De ebben az anyagban biztos, hogy gyorsan készült az anyag, de nézem, egyszerűen nincs
leírva több mint, pl. a korábbi ülésen is volt egy ilyen, hogy hogyan szervezzük át a Kht.-t.
Hát miért  kell  átszervezni, miért  van rá szükség, tovább kell szervezni? Én azt szeretném
megkérdezni, miért nem készült el itt az indoklásnál. Én azt veszem észre, hogy aláírja itt
mindenki, hogyha le van írva három mondatban, akkor nincs találgatás, mert le van írva, hogy
ezért kell. Alapító okiratát szeretnénk megcsinálni. Itt van igazgató úr a körünkben. Senkit
nem bántottunk, de kérdezzük meg tőle, hogy mit szól hozzá. Ő valószínűleg jobban átlátja,
ha veszélyek vannak, ő elég régóta irányítja a Kht.-t. Felváltva fogjuk irányítani? Nem tudom.
Gyorsan készült?  

Bendes István jegyző: Ezt az anyagot  az ügyvéd úr  elkészítette.  Átküldte  nekünk és mi
tovább  küldtük.  A  többit  meg  valójában  az  Attilával  kettőjük  között  kell  rendezni.  A
módosítást mi meg csináljuk.  



Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Hogyha csak bele  van írva,  hasonlóan, mint az előző napirendi  pontnál,
hogy előterjesztést ki készítette, ki tárgyalja, és egy mondatban, hogy miért van erre szükség. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. Tessék ügyvezető igazgató
úr, reagálni.  

Ács Attila ügyvezető igazgató: Pontosan elhangzott, hogy miért van szükség tevékenységi
kör bővítésre, azt, hogy milyen célt szolgálnának, illetve bővülne milyen céllal. Az egyik cél.
Szó volt a termelői piac üzemeltetéséről, amit majd lehet a Kft.-nek kell üzemeltetni.  Mint
ahogy tudjuk 2011-ig volt termelői piac Devecserben. Attól fogva indult hanyatlásnak, úgy
mond egy kapus piaccá, ami megszűnt. Valószínű most újra meg akarják nyitni a termelői
piac üzemeltetését. Akkor tudjuk megnyitni, ha valóban tudnánk, hogy mennyi pénzt termelne
ezentúl gyakorlatban. Nyilvánvaló nem egy képviselőnek a dolga a helypénz beszedése, ez a
Kft. dolga lenne. A feladat a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft. dolga lenne. Nincs is
ezzel  semmi problémánk.  Nem is erről  van szó.  Csak előrelátási  dologról.  A többi egyéb
tevékenység az sok megbeszélés tárgyát képezi.  Hogyha a létszámot emelni kell,  ennek a
bérét is meg kell  finanszírozni.  Ezek mind tervezett  bevételek,  ezek vagy bejönnek, vagy
nem.  Ennek  bérét  akkor  is  meg  kell  finanszírozni.  Tehát  a  kritériumok  vannak.  Tehát  a
működéshez szükséges pénzt, amennyiben a tulajdonos az önkormányzat biztosítani fogja a
termelői piacnak is van bértartalma, 1-2-3 év is eltelik, mire önmagát fent tudja tartani, vagy
valamilyen szinten a költségvetésből kell finanszírozni. Részemről valóban csak annyiról van
szó,  mivel,  hogy  most  a  könyvvizsgálói  megbízás  meghosszabbodik  az  ügyvéd  úrhoz
bekerültek  a  papírok  módosításra  és  akkor  itt  felmerültek,  hogy akkor  egyúttal,  már  egy
munkával  a  tevékenységi  körök  bővítését  a  cégbíróságnál  tegyük  meg.  Pl.  a  hídépítési
tevékenység nekik is benne van az alapító okiratban 1997. óta. Nyilvánvaló, hogy a Kft. 100
%-os tulajdonosa a testület, tehát a testület dönt a Kft. dolgában. Tehát ha esetleg úgy dönt a
testület és megbízza a Kft.-t ezekkel a feladatokkal akkor természetesen mindent megteszünk,
hogy 100 %-ban teljesítsük és elvégezzük.  De ez csak úgy működik,  hogyha van anyagi
finanszírozása annak, hogy az megfelelő legyen.  Köszönöm.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Itt azért szerepelnek elég komoly feladatok is.
Építészmérnöki  tevékenység,  média,  járóbeteg  ellátás,  szakrendelés,  egyéb  egészségügyi
tevékenység. Ez egy kicsit túlzott. De lehet, hogy aztán ti fogjátok üzemeltetni ezután majd a
devecseri szakrendelőt és egyebet, akkor sebészettel  is kell  foglalkozni.  Ezek egy kicsit a
valóságtól teljesen elszállva kerültek ide. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Elnézést kérek az Alapító okiratban gyakorló és bejegyzett
holt tevékenységek vannak, amikor arra kerül a sor, gyakorolni tudják.  

Ferenczi  Gábor polgármester: Szeretném azt  kiemelni,  amit  Ács  Attila  mondott.  Így is
úgyis be kellett volna most nyújtani a cégbíróságra egy másik adminisztratív dolog miatt és itt
most egy körben ezeket a tevékenységi köröket is most rendezni lehet. A másik szeretném én
is hangsúlyozni, hogy nincs különösebb jelentősége. Célszerű, ha már így is, úgyis bővítjük a
tevékenységi kört és itt pont a termelő piacnak az üzemeltetése volt, amiért erre gondoltunk,
akkor  viszont  érdemes  egy kalap  alatt  tényleg  mindent,  amit  csak  lehet  berakni.  Mert  a
lehetőséget  meg kell  hagyni,  a  Városüzemeltetési  Kft.-nek  akár  pályázatoknál,  akár  plusz



tevékenységek  ellátásához,  hogy  ahhoz  jogosultsága  legyen.  Én  egy  kicsit  túl
dimenzionáltnak tartom ezt  a  vitát  emiatt.  Én azt  gondolom minden elhangzott  és  kérem
támogatni. Köszönöm szépen.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nincs  ez  túl  dimenzionálva.  A következő,
azért maradjunk a talajon. Járóbeteg ellátás, építészmérnöki tevékenység, aztán az egyéb az
oktatástól  kezdve,  a  cipő  javításig  minden  szerepel.  A  papír  elbírja,  csak  mi  válunk
nevetségessé.

Kozma György képviselő: Még hadd mondjak egy szót. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tessék, parancsolni. 

Kozma György képviselő: Utána már nem akarok. Ugye Mayer képviselő úr indítványozta,
hogy hallgassuk meg a Kft. ügyvezető igazgatóját. Ő elbeszéléséből nyilvánvaló, hogyha a
testület megbízza ezzel a feladattal és rendel hozzá megfelelő forrást, neki áll és elvégzi a
feladatát, hiszen a Képviselő-testület irányítja a Kft.-t. Ez sokat mondott, mert gyakorlatilag
ezt mi is tudtuk. A többi viszont egyértelmű, amit nem mondott ki, az, hogy egyetlen egy
szóval sem mondta, hogy támogatná egyébként ezt az örült ötletet. És azért gondolom azt, és
továbbra is  fenntartom azt,  hogy ráérünk abban a pillanatban, amikor komollyá válik egy
levéllel, vagy egy bejelentéssel az egész helyzetet tisztázni. És igaza volt a Mayer képviselő
úrnak abban, hogy múltkor az ilyen irányú megközelítéséről volt szó. Most egy másik irányú
megközelítésről van szó ugyanannak a kérdésnek és gyakorlatilag előterjesztések nincsenek
hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az egészet, így ahogy van, most így az egészet el kell
felejteni polgármester úr. Ez az én véleményem. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm szépen. Tessék, parancsolni.

Szövérfi Zoltánné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
De te is jól tudod, hiszen te is vállalkozó vagy, hogyha a tevékenységét valaki megnyitja, a
könyvelője  buzdítja  arra,  hogy  minél  több  tevékenységi  kört  tegyen  bele,  mert  ki  tuja
bármikor szükség lehet a tevékenységre. Nem érti, hogy ez a vita miért vetődött fel.

Kozma György képviselő: Válaszolhatok elnök úr?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen, tessék parancsolni.

Kozma György képviselő: Ez akkor él, amit te elmondasz, hogy tegyük fel, hogy beletesz
egy profiljába illő, vagy illeszthető tevékenységi sort. De ez egy olyan dolog, hogy nem is
tudom felesleges hozzáállás a dolgokhoz, mert akkor van értelme, hogyha a gyarkorlatban
realizálódik ez a tevékenység.

Szövérfi Zoltánné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
Mégis beleteszik.

Kozma György képviselő: De nem azért teszik bele éppenséggel.



Szövérfi Zoltánné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
Beleteszik, vagy nem teszik? De beleteszik. 

Kozma György képviselő: Hogyha a vállalkozó akarja.

Ferenczi Gábor polgármester: Itt meg az önkormányzat akarja.  

Kozma György képviselő: Az önkormányzat nem biztos, hogy akarja polgármester úr.  Ez a
különbség.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Egyébként  volt  idő,  amikor  a  Városüzemeltetési  Kft.
működtette a Devecseri Városi Televíziót. Nem akarok már többet hozzászólni, már nem. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja Jó. A vitát lezárom. Megállapítom, hogy a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz rész. Szavazásra teszem
fel, hogy kiért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okiratának módosítását hagyja jóvá.

A Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  2 igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  nem hozott
döntést.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     bizottság     tagja  : Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek,  hogy a Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű Társaság
Alapító okiratának módosítását hagyja jóvá.

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 3
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

194/2015. (XII. 16.) SZERKB.  h a t á r o z a t:

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  Alapító  okiratának
módosítását hagyja jóvá. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Jó  majd  akkor  a  Képviselő-testület
megtárgyalja. Rátérünk a következő napirendi pont megtárgyalására. 

Kozma György  képviselő: Hadd,  szóljak  egy szót  napirenden  kívül.  Előre  beszeretném
jelenteni polgármester úr, hogy a napirend előtt szeretnék hozzászólni a testületi ülésen.  Egy
órával előtte kell szólni, azért gondoltam, hogy ne fussunk ki az időből. Köszönöm.

6./     Napirendi     pont:



A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
jóváhagyása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Megállapítom, hogy az írásos anyagot a
bizottsági tagok megkapták. Megkérdezem, kinek van kérdése, véleménye, javaslata.

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 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 Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetű
Társulási Megállapodását (6. módosítás) az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint
hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Somló-kör-
nyéki Többcélú Kistérségi Társulás elnökét értesítse és az egységes szerkezetű Társulási Meg-
állapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

291/2015.     (XII.   16  .)     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 Többcélú Kistérségi Társu-
lás egységes szerkezetű Társulási Megállapodását (6. módosítás) az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás elnökét ér-
tesítse és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

7./     Napirendi     pont:



Devecser  Város  Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programjának
felülvizsgálata

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a
bizottsági tagok megkapták. Remélem  mindenki  át  is  olvasta.  Megkérdezem, kinek van
kérdése, véleménye, javaslata.

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 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 Devecser
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 261/2013.  (VI. 26.) határozatával elfogadott
és 2015 évben felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot hagyja jóvá. 

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

292/2015.     (XI.     30.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
261/2013. (VI. 26.) határozatával elfogadott és 2015 évben
felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot hagyja jóvá. 

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság  tagja  : Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 5  fő, a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Devecser  Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 261/2013. (VI. 26.) határozatával elfogadott és 2015
évben felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot hagyja jóvá. 

Az Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság 5  igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

19/2015.     (XII.   16  .)     OKSB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a 261/2013. (VI. 26.) határozatával elfogadott és 2015 évben
felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot hagyja jóvá.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;



Gazdasági     és     Ügyrendi     bizottság     tagja  : Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 261/2013. (VI.
26.) határozatával elfogadott és 2015 évben felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot
hagyja jóvá. 

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 5
igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

195/2015. (XII. 16.) SZERKB.  h a t á r o z a t:

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság
javasolja  a  Képviselő-testületnek,  hogy  Devecser Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 261/2013. (VI. 26.)
határozatával elfogadott és 2015 évben felülvizsgált Helyi
Esélyegyenlőségi Programot hagyja jóvá. 

8./     Napirendi     pont:

Beszámoló a Devecseri Polgárőr Egyesület 2014-es támogatási  összegének
felhasználásáról
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a
bizottsági tagok megkapták. 

Bendes  István  jegyző: Lényegében  arról  szól,  hogy behozták  a  számlákat  az  egyeztetés
megtörtént, rendben volt és a megszavazott 300.000,- Ft-os támogatást is ki tudta utalni az
önkormányzat.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Köszönöm szépen.  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  Polgárőr  Egyesület  2014-es  támogatási  összegének
felhasználásáról szóló beszámolót fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az
elnököt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2015. december 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag -



a következő határozatot hozta:

293/2015.     (XII.     16.)     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  Polgárőr  Egyesület  2014-es
támogatási összegének felhasználásáról szóló beszámolót fogadja el.

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

                  Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

                  Határidő: 1./ azonnal
                                    2./ 2015. december 31.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Megkérdezem a szociális bizottságot, hogy van-e
véleményük ezzel kapcsolatban, mert nekem lenne. Mert a polgárőrséget illetlen vádak érték
ezzel a beszámolóval kapcsolatban. Ha jól értem minden rendben van. Viszont esetleg azok,
akik ezeket a becsmérlő szavakat megtették,  azok azért  tartoznak egy bocsánatkéréssel az
illetékeseknél. Tessék, parancsolj. 

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi bizottság tagja: Semmiféle bocsánatkérés nincs. Olyan
dokumentumokat  prezentáltak,  amik  másolatok  voltak  és  az  volt  a  kikötés,  határozottan
emlékszem rá a pénzügyi vezető elmondta, hogy eredeti dokumentumokat, eredeti számlákat
hozzanak be és azzal rendezhető az egész dolog. Ennyi volt az egész. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Kingát szeretném megkérdezni, eredeti kellett?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Eredeti kellett. 

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az
eredeti számla másolatával kell igazolni.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor hozza az eredetit, mutassa be
azt utólag.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Valami félreértés van. Behozták az eredeti
számlát és a másolatot lebélyegezve hozták be. Bemutatták a számlákat is, csak utána nem lett
elfogadva és a másolat maradt itt. Ők arra hivatkoztak, hogy az eredeti számlát azért nem
tudják behozni már még egyszer, mert könyvelőnél van. 



Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Annyit hadd fűzzek hozzá, ez az első akadálya volt,
hogy nem eredeti számla volt. A másik, hogy nem volt meg a megfelelő számla. Körülbelül
két héttel ezelőtt még hiányzott 30.000,- Ft összegű számla. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De én ezt nem így tudom, az ilyeneket. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: De én ezt nem találgatom. A számlamásolaton látható,
hogy nagyon sok számla augusztusi számla és az utolsó hiánypótlásnál, nem tudtak annyi
számlát produkálni annak ellenére, hogy nem eredeti számla. Egyszerűen a teljes összegről
nem tudtak számlát produkálni. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Másolatban sem?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Sem eredetit, sem másolatot sem. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Tehát nem költötték el az összeget.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Így van. Tételesen átnézte a kolléganő és 2 db nyugta
volt bent, ami nem számlának minősül és azon felül még hiányzott összeg, összesen 30.000,-
Ft-ot kellett nekik pótolni.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: És az augusztus utáni számla, az 2015-ös?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Igen.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor 2015 augusztusi számla volt a 2014-es
elszámolásban, akkor hogy fogadjuk el a 2014-es elszámolásban 2015 augusztusi számlával?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az, biztos, hogy nem lehet.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: De idei számlák is voltak benne. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Lehet, hogy volt benne, de nem az augusztus
utáni számlák voltak benne. Nem tudom. Nem tudom feltételezni.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Meg lehet nézni. Megvan nálunk az összes.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó. Én erre kíváncsi vagyok, hogy 2015-ös
számla szerepel a 2014-es elszámolásban.  

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Igazándiból ő elköltheti később is. Csak akkor kaphat
következőt, ha elszámol róla. 



Kozma     György     képviselő: Mind azt mondtátok, hogy az a probléma a számlákkal, nem ez.
Nem ez a kifogás volt ezelőtt, hanem, hogy nem volt megfelelő formátumú. Most ugye ezt.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: De akkor sem volt meg a teljes összeg, de akkor még
magasabb összeg hiányzott. A pótlólagosról, amikor volt a közös ülésük a hivatalban,
amelyen mindannyian ott voltunk, talán augusztusban, akkor hozta a pótlólagosat, mert addig
az a 200.000,- Ft is hiányos. Akkor hozott igen. Ám de még az sem volt meg annyi. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor itt valami félreértés van. Vissza fogok
kérdezni.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Nem. Be kell jönni a hivatalba és meg tudom mutatni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Egy a lényeg tulajdonképpen. Itt
vagdalódzunk a különféle nyilatkozatokkal. Ők mást állítanak. Több alkalommal voltak bent
a hivatalban. Én nem védek semmit, de azért egy kicsit úgy érzem, hogy ők vissza lettek
szorítva, mert hivatkoztunk arra, hogy nem helyes a számla, nem jó a számla, hamis számla.
Én úgy érzem, hogy egy ilyen egyesületet nem szabad, mindenféle szavakkal illetni, mert ők
elvégzik a feladataikat, tegyük hozzá.  

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szólhatok?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Tessék, parancsolni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igazából én csak annyit szeretnék hozzátenni ennél a
napirendi pontnál, hogy a képviselő-testületi ülésen annyit szeretnék elmondani, hogy örülők
neki, hogy a teljes elszámolás megtörtént és most már kifizethető ez alapján a 2015. évi
támogatási összeg. Én szerintem nem lenne célravezető az, illetve ne menjünk bele abba,
hogy augusztusi számlát hoztak, másolatot hoztak, eredeti számlát hoztak, milyent hoztak,
meg mikor hozták. Ez az egyesület szempontjából nem lenne célszerű.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Én ezzel egyetértek, de az sem volt célszerű, hogy
ami nyáron elhangzott, ugye én csak azért kérdeztem meg.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem nyáron az hangzott el, de lehet, hogy rosszul
emlékszem, hogy nem számoltak el megfelelően.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: De nyáron, hamis számla, meg mi az, hogy
kompszámla.  

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem senki ilyent nem mondott, hogy hamis számla.
Szerintem ilyen a hivatal, a Képviselő-testület részéről nem hangzott el. 



Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Bizottsági ülésen elhangzott.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Bizottsági ülésen elhangzott.

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Mi az,
hogy kompszámla? Hát azért mert meghívták őket, meghívtak bennünket a Balaton
túloldalára továbbképzésre. Tibi a bizottsági ülésen mondta.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Én csak megkérdeztem. Miért nem
kérdezhetem meg? Megkérdeztem, pénzügyi vezető nyilatkozott úgy, hogy fénymásolatok,
hogy nem eredeti számlák és úgy nem tudja befogadni. Ennyi volt az egész semmi más.
Mostanáig sem számoltak el. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Elnök úr annyit szeretnék kérni, az egyesület miatt is, meg a
Képviselő-testület miatt is én azt gondolom, hogy a Képviselő-testület maga a tényekre
szorítkozott, pénzügyi vezetőnk nem tudta befogadni, ezt a fajta elszámolást, és beszámolót,
mert az könyvelés szempontjából nem volt megfelelő. A pénzügyi vezetőnk ugyan olyan
pénzügyi elszámolást, beszámolást kért, mint amit az összes egyesülettől kért és kapott, aki
Devecserben az önkormányzattól támogatást kapott az idei évben. Semmiben nem tért el az
elvárás a többiekhez képest. Most szépen megtörtént, így kifizethetővé vált az idei összegnek
a kifizetése. Szerintem ezt sem érdemes túl dimenzionálni. Szerintem nem lenne célszerű egy
olyan dologért bocsánatot kérnie, majd a Képviselő-testületnek.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Bizottságon hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Rendben.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Testületi ülésen természetesen nem akarok.
Mindenki vegye magára, aki úgy gondolja.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De hogyha a tűzoltó egyesület szépen el tudott számolni a
800.000,- Ft-os támogatásról, akkor igen is elvárjuk a polgárőr egyesülettől is, hogy ugyan
olyan aktuális módon számoljanak el, ahogyan egyébként sorolhatnám, hogy az összes többi
egyesület. 

  
Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Tibor?

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Én, mint a Pénzügyi Bizottságnak a
tagja ugyan úgy megszavaztam a Holczinger úrnak az előterjesztésében ezt, hogy elfogadtam
azt, hogy beadta a számlákat és elfogadhatók. Most megszavaztam és most utána a tiétek a
döntés.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Rendben. Én csak tettem egy kiegészítést. Akkor
szavazzunk. Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban



5 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  Polgárőr  Egyesület  2014-es  támogatási  összegének
felhasználásáról szóló beszámolót fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az
elnököt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester    
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2015. december 31.

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 5
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

196/2015.     (XII.   16  .)     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  Polgárőr  Egyesület  2014-es
támogatási összegének felhasználásáról szóló beszámolót fogadja el.

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

           Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

                  Határidő: 1./ azonnal
               2./ 2015. december 31.

9./     Napirendi     pont:

Lomis piac pályáztatása
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a
bizottsági tagok megkapták. Tulajdonképpen van egy pályázati felhívás, ami mellett itt van a
régi  szerződés.  Mikori  határidővel?  Mert  a  30  napos  határidőn belüli  elbírálással?  Mikor
kellene benyújtani? Sok olyan dolog hiányzik nekem, ami nem tiszta, hogy hogyan gondoljuk
ezt. Azonnali hatállyal? Milyen formában szeretnénk? De azért szeretnék egy tájékoztatást
kérni. Nekem van véleményem ezzel kapcsolatban, hogy kiírjuk a pályáztatást, hogy hogyan,
de azzal egyáltalán nem tudok egyetérteni, hogy a devecseri önkormányzat üzemeltesse ezt a
piacot, mert én ennek rengeteg veszélyét látom, hogy miért nem. Én most kérnék a jegyző
úrtól egy tájékoztatást.

Bendes István jegyző: Gyakorlatilag a válasz a következő, hogy az önkormányzatnak kell
eldönteni, hogy milyen határidővel írja ki. Van egy élő szerződésünk, a szerződésnek van két



része, amely kimondja, hogy 2016. december 15-ig tart ez a szerződés, vagy addig, amíg ki
nem írja az önkormányzat pályáztatásra, üzemeltetésre és, ha a bérlő nyeri meg, akkor a bérlő
viszi tovább üzemeltetésre, vagy ha más nyeri meg a pályázatot, akkor más viszi tovább. Itt az
lenne a logikus, hogy ne túl rövid határidőt adjon a pályáztatásra, mert egy hosszabb kifutási
időt  kellene  megszavazni,  amiben  fel  tud  készülni,  aki  pályázni  akar.  Legyen  ideje  az
önkormányzatnak  is  utána  arra,  hogy ezt  megnézze.  Azt,  hogy erre  mennyi  időt  szab  a
Képviselő-testület, 2-3 hónapot javasolnék, ez a testület kompetenciája. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A másik meg az, hogy itt az előterjesztésben
van egy pályázati felhívás. 

Bendes     István     jegyző: Idehoztuk a korábbi pályázati  kiírás  anyagát, mert készen volt.
Dátumokat nem tettünk bele, mert a megállapítása már a Képviselő-testület kompetenciája.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A kaució, meg az egyebek, mert, hogyha
egyszer már ki lesz írva, azt nem tudom, hogy célszerű-e most azonnal dönteni ebben vagy
várjunk a következő ülésig és részletesen egy olyan pályázati felhívás menjen ki, amelyikbe
utána ne lehessen belekötni, ne lehessen félre magyarázni, mert rögzíteni kell sok mindent. Én
a kauciót, ami a minimum a részemről az 3 és 6 hónap közötti összeget javaslom, szóval
olyan biztosítékot, hogyha foglalkozunk ezzel, hogy olyan biztosítéka legyen az
önkormányzatnak, hogyha, bárki megnyeri, hogy ő akarja üzemeltetni, hogy ne kelljen
futkosni a pénzünk után. Tessék parancsolni.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Tehát van egy szerződésünk 2016. december 15-ig. Megint ugyan az a
kérdésem, mint az Ács Attilánál, hogy hogyan, vagy miért? Tehát hogyha most van egy élő
szerződésünk, miért kell kiírni pályázatot? Mikori határidővel kell kiírni pályázatot? Nem
fizet a jelenlegi bérlő?  Elmaradása van neki? Mennyi az elmaradása neki? Erről miért nem
kapunk anyagot az előterjesztésben, aminek szintén nincsen első oldala. Hogy miért? Csak
két mondatban, hogy nem fizetett ki 3.000.000,- Ft-ot, ezért javasoljuk a Képviselő-
testületnek, hogy írjon ki pályázatot. Mennyi a tartozás?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: A jobb oldalon 2 havi villanyszámla.

Bendes István jegyző: Nem tétel.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Ha, nem látjuk a számokat, érdemben szerintem nem tudunk dönteni. 

Kozma     György     képviselő: Én sem értem, ezt a sürgős pályáztatási szándékot polgármester
úr mégis azt mondom, hogy nem értem. De azért értem, mert a városgondnoknak a
megbízását éppen 2 hónappal ezelőtt akartuk és nem döntöttünk. A városgondnok pályáztatva
lesz, azóta sem lett pályáztatva a városgondnoki állás pedig határozat van rá. Ez a szerződés
2016 december végén jár le. Ezt már pályáztatni kell mindenképpen. Na, most, én azt
gondolom, hogy mint  Mayer képviselő úr is mondta,  hogyha egyszer fizeti rendesen az
előzőt, a bérleti díjat, az egyéb költségeit. Vannak kisebb súrlódásaik a piacosokkal. De azt
mondjuk, hogy van ott 500 piacos, ha mondjuk, 30-40-nel van konfliktusa. De akkor sem ok
ez, hogy azt mondjuk, hogy beavatkozunk ebbe. Ugyanakkor a másik oldalt szerencsétlen



körülmények között mondta fel a polgármester úr. Annak következményeit még nem tudom,
hogy hogyan fogjuk majd viselni. Ezt a piacot ebben a pillanatban nem kellene bántani,
ugyanis fizeti a bérleti díjat, fizeti a költségeket.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Nem tudjuk. Nem biztos, hogy fizeti?

Kozma     György     képviselő: Én azt mondom, ahogy a jegyző úr által elmondott módon, hogy
nem tétel, ami van. Akkor fel kell szólítani. Ha nem fizeti ki, akkor van az a következménye
neki, hogy akkor kérem szépen intézkedést kíván a dolog.  De ilyet nem hallottunk azt
hiszem.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Tessék, parancsolni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm szépen elnök úr. Én most ennél a napirendi
pontnál a bizottsági ülésen hozzászólni nem akarok. Viszont egy kérdést szeretnék intézni a
Képviselő-testület tagjai felé, illetve a bizottság tagjainak is természetesen. Nagyon rövid
kérdés. Meg vannak-e elégedve a tisztelt bizottsági tagok a Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó
Egyesület üzemeltetésével, ahogyan és miként a piacot üzemelteti.  Ezt az egyetlen egy rövid
kérdést szeretném.

Kozma     György     képviselő: Nem napirendi pont polgármester úr. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: De a lomis piac pályáztatása.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A következő, én gyakorlatilag most nem
tudom, hogy most van-e probléma.

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Fizetik. Ha az a kérdés, fizetik. Ha fizetik, akkor megvagyok elégedve.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Nem ennyire egyértelmű ez szerintem. 

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Havonta befizeti, 2 évre 24 millió forint. Igazából a villanyszámla, ami kezelhető. Nekem,
mint bérbeadó mi a legfontosabb? Az, hogy ott van, üzemel a piac és nem kell vele
foglalkoznom. Az, hogy most igazából, hogy van x mennyiségű, akinek problémája van. Nem
tudjuk, hogy miért van problémája.  480-nak miért nincsen? 30-nak miért van? 

Kozma     György     képviselő: Szerződéses kapcsolatban vannak. Nem tudunk igazságot tenni,
hogyha konfliktusuk van egymással, az egy másik szerződés.  A mienk a mi viszonyainkat
szabályozza.

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Annak
idején a Kozák úr 10 milliót felhalmozott és nem volt ekkora probléma belőle.

Bognár     Ferencné     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:



Az a múlt. Nem kellene foglalkozni vele. A jelen dolgokra koncentráljunk.  Azt hiszem, hogy
neked sem tetszene, hogy kihoznád nekem a kaját és nem fizetném ki, majd kb. majd félév
múlva.

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Nekem  sem  tetszik,  a nevemet ne emlegesd a piaccal kapcsolatban, meg még itt 1-2
embernek.

Bognár     Ferencné     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Kit érdekel. Meg kellene nézni, hogy kinek mi köze hozzá? Ennyi.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nem tudom, hogy a Gazdasági Bizottságnak
van-e ezzel kapcsolatban. Majd a Szociális Bizottság fogja tárgyalni. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ez úgy is testületi ülés elé fog kerülni.
A tényeket kellene megnézni. Nem igaz, hogy nem tudunk dűlőre jutni ebben a dologban. Hát
van itt egy önkormányzat, van egy jegyzője, van egy aljegyzője, pénzügyi irodavezetője,
ahová ezeknek az összegeknek be kell futni. Számlákkal kell bizonyítani, hogy befizette, nem
fizette, olyan gyorsan rövidre lehet zárni ezeket a dolgokat. Ezen teljesen felesleges rágódni.
Igaza van a polgármester úrnak, úgy is a Képviselő-testület dönti el, hogy mi lesz ennek a
sorsa, pályáztatják, nem pályáztatják. Nem tudunk, kívülről nem látunk bele azokba a
pénzügyi dolgokba, hogy mi nem történt meg. Itt le vannak írva, hogy miért, mennyit vállalt?
De nincs leírva, hogy mikor és mennyit fizetett be és így döntést sem tudunk hozni. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. Még egyszer megkérdezem
a Gazdasági Bizottságot, illetve a pénzügyi irodavezetőjét, hogy van-e olyan tartozása, ami
indokolja, hogy most kiírjuk a pályázatot és tovább lépjünk. Indokolt most? Vagy tárgyaljuk
januárban?  Jegyző úr?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Felszólítások folyamatosan kimennek.

Bognár     Ferencné     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Akkor indokolt.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor azt kérném a Gazdasági és Ügyrendi
Bizottságtól, hogy ne foglalkozzunk vele, majd a Képviselő-testület, mert hogyha nem látom,
én előttem sincs, hogy senki nem tudja megmondani, hogy mit akarunk. Tessék, parancsolni.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Elmondanám. A bérleti szerződés, azért lett mögé téve, hogy
mindenki lássa, hogy a 2. pontban le van írva fehéren, feketén, hogy a bérleti szerződés tart
2016. december 15-ig. Igaz, hogy van neki még 1 éves bérleti szerződési időtartama és ez idő
alatt kiírja a Képviselő-testület a pályázatot. Ugye ha visszaemlékezünk 2015-re pont az volt
a legnagyobb probléma, hogy volt egy minimális idő, amikor nem lehetett a pályázókat körbe
nézni, hogy most megfelel-e, vagy nem. Megkérdezni kint a lomisokat, vagy, hogy körül
tudja járni a Képviselő-testület. És ahogy itt  elmondta a jegyző úr, van itt egy pályázati
felhívás. Ha most nem is dönt a Képviselő-testület, de legalább, amit elmondott az elnök úr,
hogy kaució 3-6 hónap között. Egy kicsit egészítsék ki. Legfeljebb mondja azt, hogy ezt a



januári ülésre ezekkel kiegészítve, egyéb ilyen javaslatokat tegyenek bele és akkor fogadják
el. Mert lehet, hogy azt fogja mondani a Tisztelt Bizottság, vagy Képviselő-testület, hogy jó
írjuk januárra, beszéljük át, mondok csak egy hónapot, mondjuk, májusra írjuk ki és akkor
legalább lesz rá egy  hónapom, hogy nyugodtan ki tudom választani azok közül, aki
megfelelő. És mondhatom azt, hogy hát én ezek közül még mindig nem tudok választani és
még mindig lesz egy lehetőségem, hogy még egyszer megfuttassam ezt a pályázatot. Tehát
ennyi. Lehet, hogy nincsen határozati javaslat, mert mi nem tudjuk eldönteni a testület helyett.
Mert mondhatjuk azt is, jó kiírjuk a pályázatot és lehet egy másik határozat is, hogy nem írjuk
ki a pályázatot. Tehát lehet többféle variáció. Meg lehetett volna ugyan úgy a Kft. esetében is,
hogy támogatom az alapító okirat módosítást, meg nem támogatom. Tehát mi le tudjuk ezt
írni, mert ez nem okoz gondot, de a pályázati felhívásnál legalább akkor ennyi legyen bent. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó. Köszönöm szépen. Ez pont elég volt.
Akkor már ne roncsuk el az ünnepeket. Januárra ráérünk gondolkodni.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Legalább 1-2 ilyen javaslat, amit most elmondott elnök úr.   
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó. Én azt javaslom, hogy ezt rágjuk át, nézzük
meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Akkor az év végét már ne roncsuk el, hogy ezen
gondolkodunk. Most úgy sem tudjuk beletenni azokat a részeket, amit szeretnénk. Januárban
ráérünk majd vele foglalkozni. Nem tudom, hogy a bizottság tagjai, így egyetértenek-e velem.
Tessék, parancsolni.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Akkor most január eleje, vagy amikor lesz legközelebb. Akkor
legyen szíves már a Tisztelt Bizottság úgy jöjjön ide, hogy mondja meg, hogy ezt, meg ezt
szeretnénk és akkor a következő testületi ülésen kérik a hivatalt, és akkor terjessze be és
akkor be fogjuk terjeszteni. Tehát kitalálni gondolatokat nem tudunk.

Kozma     György     képviselő: Én azt gondolom, hogy a városgondnoknál már rég ki kellett
volna írni a pályáztatást. Nem volt ennyire fontos. Pedig határozat van rá. És itt van december
31-én lejár a városgondnoknak a megbízása és januárban nincs városgondnokunk, kvázi. Na,
most erre a pályázatra azt hiszem, azt gondolom, ráérünk júniusban visszatérni, mert még
akkor is van 6 hónapunk. Nem kell ilyen felesleges indulatokat kelteni. Hanem mindig
nézzük meg azt, hogy egy-egy döntés után milyen indulatok fognak majd elszabadulni.
Jönnek a találgatások, jönnek a bizalmatlankodások, jönnek az indulatos megközelítések.
Hiányzik ez valakinek? Azt az időt, azt az izgalmi időszakot, ami pontosan a pályáztatással
függ össze, le kellene szűkíteni. Nem az intervallummal volt a gond a legutolsó időszakban
sem, hanem a reagálással. Azért mondom óriási különbség. Nem mindegy, hogy visszajön egy
csomó lomis ide és itt szórja el a szemetét a város területén. Azért is a startosokkal hiába
szedettjük össze, csak nézem, hogy mégis csak gyűlik a szemét. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni.

Ács Attila ügyvezető igazgató 15:22 órakor elhagyja az üléstermet. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Aljegyző asszony, azt gondolom, teljesen jól összefoglalta,
hogy miért lenne célszerű már most foglalkozni a pályázattal. Én is egyetértek azzal, azért is



szerepel a napirenden az, hogy sokkal jobban elő kellene készíteni, mint ahogyan ez elő lett
készítve a tavalyi évben. Akkor némiképp kényszerhelyzetben volt az önkormányzat. Nagyon
rövid idő állt rendelkezésre, hogy a megfelelő üzemeltetővel, illetve a megfelelő feltételek
mellett kössünk szerződést. Én azt gondolom, hogy azért senki nem vak. Tehát a jelenlegi
helyzetben, amikor mondjuk ki, komoly gondok vannak a lomis piac üzemeltetésével.

Kozma     György     képviselő: Mik?    

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor az önkormányzatnak mindenképpen foglalkoznia kell
ezzel a témával és igen is át kell tekintenie, hogy a jelenlegi a város szempontjából megfelelő-
e. Egyébként elnök úrral is egyetértek, amennyiben a pályázat tegyük fel januárban kiírásra
kerül. Mert én sem azt gondoltam, hogy a mai ülésen fogjuk eldönteni, hogy milyen
feltételekkel fogjuk kiírni a pályázatot. Igen is egy gondolat ébresztőnek nagyon fontos így az
ünnepek előtt is ide a témát betenni. De egyetértek elnök úrral, hogy igen is olyan kauciót kell
kiszabni, akár fél évet, amit elnök úr javasolt, hogy aki ezt az üzemeltetési lehetőséget
megkapja, az annyi pénzt tegyen le az önkormányzatnak az asztalára, hogy valóban, hogyha
2-3 havi villanyszámla, vagy közüzemi tartozás  áll  fenn, vagy éppen a bérleti díjjal van
elmaradva, akkor se kelljen az önkormányzatnak a pénze után futni, mert a kaució itt van
nálunk. És igen is azt gondolom, hogy ily módon lehet biztosítani. És én a magam részéről
várnám a többi képviselőtársamtól is a javaslatot, javaslatokat  a  januári  ülésre, hogy mi
mindennel lehetne a jelenleg hatályos szerződést kiegészíteni, hogy a város érdekét
messzemenőkig képviselje.

 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen, tessék.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Tehát akkor én a januári kiíráshoz javasolnám a
Holczinger úr és a polgármester úr által tett javaslatot, hogy egy féléves kaució szerepeljen a
pályázatban  és  javasolnám,  hogy  érvényes  szemétszállítási  szerződése  legyen,  amiben
mondjuk  a  szemétszállító  cég  vállalja  még  a  többletszemétnek  az  elvitelét  előre.  Attól
függetlenül viszont elmondanám a véleményemet arról, hogy az a baj, Rosta úr mondta, az
üzemeltetéssel igazából elégedett, abból a szempontból én is azt, mondom igen fizetve van.
Ha  most  én  is  azt  mondom,  hogy  azok  a  kedves  kint  lévő  árusok,  akik  esetleg  most
konfliktusba  kerültek  az  Orbán  Jánossal  gerjesztenek  olyan  indulatokat,  hogy  ez  egy
aranybányaként lebeg mindenkinek a flórája, szeme előtt, és akkor ebből valamilyen hasznot
fog húzni. És itt egyes bizottsági tagok, egyes képviselő tagok is megvannak vádolva, hogy a
háttérben  biztos  valamilyen  befolyás,  vagy  kapcsolat  révén  megkapják  azokat  az
instrukciókat, illetve adományokat, ami miatt támadva van esetleg az Orbán János. El kell
utasítanom.  Legalábbis  mindenképpen  a  magam  nevében  elutasítom.  És  azt  szeretném
hozzáfűzni ehhez a városi legendához, hogy attól függetlenül azok, akik ezeket az úgy mond,
pletykákat híresztelik, terjesztik, akkor miért akarnak pályázni a piacra? 
    
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen, köszönöm szépen. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a közmeghallgatásán,
akik jelen voltak felvetették a kérést, ami a lomis piaccal kapcsolatos volt. Az volt a kérés, az
ott lomis tevékenységet folytatók részéről, mi lenne, hogyha egyszer már volt rá példa, hogy a
téli időszakban az üzemeltetőnek elengedné a bérleti díjának az 50 %-át az önkormányzat,



amit tovább kellett, hogy biztosítson az ott piacot működtető, vagy ott piacozó vásározók felé,
ezt azért elmondom, tolmácsolom. Amikor annak idején ez a lomis piac kialakult, akkor a
Varga Szilveszter „Szifa”, talán így jobban ismerik a devecseriek volt az és még a Gyuriczáné
Vasáros Judit volt a jegyző asszony, kint voltunk mi a lomis piacon, a mostani piacon felmérni
az ottani dolgokat és úgy volt, hogy ő fogja ezt a piacot üzemeltetni. Aztán a problémák
előrevetítődtek, amik felvetődtek most is. Teljesen mindegy, hogy ki ott az üzemeltető, a
piacozóknál mindig elégedetlenség fog lenni. Mert elhangzott megoldásként az is, hogy mi
lenne jobb a lomis piacon árusítóknak, hogy egy üzemeltető üzemelteti, vagy pedig az
önkormányzat üzemelteti. Tehát ez egy ilyen vegyes felállású volt, hogy ők mit szeretnének.
Az, mint ahogy elhangzott biztos, hogy nem lenne az önkormányzat. Bárki lenne az
üzemeltető, ott mindig problémák fognak lenni. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm. Igen. Ismerve a helyzetet,  a
piacnak a kialakítását, személyesen vettem részt. Tulajdonképpen megvoltam fenyegetve,
hogy az szóval, meg mindenféle olyan volt. Szóval a lényeg az, amikor ez az egész kialakult
akkor a Varga Szilveszter volt az a vállalkozó, aki azt gondolta, hogy ő majd ezt tudja
üzemeltetni. Nem sikerült neki. Ezért azt javasoltuk, hogy valakik alakítsanak Kft.-t, vagy
hozzanak létre. Nem sikerült. Mindenki azt mondta, hogy nem, és akkor történt az, hogy az
ügyvéd úr létre hozott erre  egy céget, és utána értékesítette a cégét, amit nem tudtunk
megakadályozni, mert a gazdasági társaságnak az értékesítése megtörtént. De ez már
történelem. De ott elégedettség sose lesz. Én megmondom őszintén, azóta kétszer voltam kint,
sem a rendezvényeken nem akartam részt  venni, sem a használt piacon nem akarok én
vásárolgatni, mert én nem akarok konfliktust ott helyben kezelni és nem akarok én mindenkit
meghallgatni, de mindenhogyan meg kell oldani. Én úgy érzem akkor lesz megnyugvás,
hogyha azok a hangadók  visszafognák  magukat, akik itt szeretnék érvényesíteni az
érdekeiket, hogy ők tulajdonképpen egy végrehajtói szerepet szeretnék itt  végrehajtani.
Tessék parancsolni.

Szövérfi     Zoltánné     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Elhangzott itt, hogy villanytartozása van. Azért azt megkérdőjelezném, hogy a szemét
szállítás megtörténik-e. Ugyanis folyamatosan szemetelést látunk a lomis piacon. Az nem
elhordás, hanem elégetik. Akárhogy is veszem mindenkinek az érdeke, nem, mint képviselő,
nem, mint bizottsági tag, hanem, mint devecseri. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Igazad van. Szerintem bejelentést kell tenni minden
esetben, amikor ezt látjátok. 

Szövérfi     Zoltánné     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Jó.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Mert ebben teljes mértékig igazad van és
intézkedni kell, végrehajtani.

Szövérfi     Zoltánné     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A
pályázati kiírás úgy gondolom jogos volt. Mert ha kimennének és megnéznék a területet,
látnák, hogy iszonyatosan nagy szemét van. Tehát jogos.



Kozma     György     képviselő: Abban tökéletesen igazad van, ahogy mondtam a múltkor is, hogy
egyetlen egy szakhatósági állásfoglalás  legyen arra vonatkozólag, hogy igen is ez
szemétégetés volt. Mert ameddig nincsen szakhatósági állásfoglalás, akkor te csak
vélelmezed, hogy szemétégetés volt. És amire elkerül ez az egész ügy a bírósághoz lehet,
hogy már nem is létezik, mert az ügyvédjük úgy ki fogja őket mosni, és mi úgy fogjuk fizetni
a következményét, mint a katonatiszt. Azért mondom, ezt úgy előkészíteni. Nem csak mindig
indulatból belemenni egy-egy helyzetbe. Mert kijelentjük az van, az nem jelent semmit. Azt
bizonyítani is kell. És ezért tiltakoztam a múltkor  is, hogy felbontottuk a másik oldalt a
szerződést, mert nem volt előkészítve. Előkészítetlen volt. Azt simán el fogjuk bukni.    

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó. Tessék Mayer úr.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Hozzászólva, egy kicsit menjünk előre a pályázati kiíráshoz, szerintem oda
azokat kell beletenni, amit Óvári képviselő úr is elmondott, hogy milyen koncepcióban
gondolkodik a szemétszállítás kérdésében és azokat a problémákat amik ott  léteznek,  azt
mind-mind tervezze meg az illető, és mit szeretne megvalósítani abban az időszakban, ami
időszakra bérbe veszi. Pl. a csapadékvíz elvezetés, aztán az épületek állagmegóvása
érdekében mit szeretne a pályázó  letenni az asztalra. Aztán ezenkívül van még ott rengeteg
feladat, amit meg kell oldani. Tehát az utak állapota és egyéb. Tehát ne a legjobb áron jövő
ember vigye el, hanem az, aki azt a területet piacként akarja üzemeltetni és az, aki tesz is
azért, hogy piacként nézzen ki. Lényeges a szemétszállítás, a csapadékvíz elvezetés, egyéb
más ilyen dolgok vannak, amiket meg kell csinálni. Ezek nincsenek meg, vagy csak immel -
ámmal vannak megcsinálva. De, ha azt leírja egy koncepcióban és úgy pályázik, akkor utána
egy kicsit számon lehet kérni, hogy ezt ígérte, ebből ez valósult meg. 

Kozma     György     képviselő: Igen így van. De mindenképpen azt kellene eldönteni. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Megállapodás.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen, de azokat a koncepciókat,
amit  szeretnénk, az épületeknek a karbantartása, a megjelenési forma, meg egyéb, ami
folyamatosan elmaradt annak idején, hogy használható legyen. Sajnos nagyon sok olyan
épület van, ami teljesen le van pusztulva már. Sem azok nem fordítanak rá, sem azok  akik
azokat bérlik. Nem akar senki semmit. Ezeket kellene majd beletenni, aztán majd jól össze
tudjuk ezeket dolgozni. Tudunk együtt gondolkodni. Én javaslom a Tisztelt Bizottságnak,
hogy most ne tárgyaljuk. Jövő évben, januárban, februárban készítsük elő, és akkor egy
normális pályázati felhívást adjunk ki. Legyünk következetesek, mert akárhogy is nézzük az
elmúlt időszakban voltak pályázatok, csak időben nem tudtuk megoldani az elbírálását,
kimentünk  az  időből és nem akartunk törvénysértést eszközölni. Mert ha a határidőn túl
döntünk, akkor joggal támadtak volna, akik el lettek volna utasítva. Ezért hosszabb időt kell
hagyni az elbírálásra és nem elég a 30 nap. Szerintem akkor kevés.

Dukán Gabriella aljegyző: Meg magatoknak is időt kell hagyni az elbírálásra. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Persze azért mondom, legyen ez körbe járva,



mert előfordult az, hogy mindenki megnézte. Sőt még azért azt el kell mondani legyünk majd
következetesek, mert amikor majd a borítékbontás meg lesz a pályázatnál, itt mondom, hogy
nehogy előbb kiszivárogjon, hogy kik jelentkeztek, hogy mindenki tudta, hogy mit tartalmaz a
pályázat. Csak mi, amikor ott ültünk, azt sem tudtuk tulajdonképpen, hogy mit tartalmaz.
Köszönöm szépen. Tessék parancsolni.

Bendes     István     jegyző: Előbb mondott valamit a Gabi, amire nem lett reagálás. Az pedig az,
hogy elhangzott a roma közmeghallgatáson egy kérés, hogy mit szólna a Képviselő-testület
esetleg ahhoz, hogy a lomisok kérik, hogy a téli hónapokban csökkentené az önkormányzat a
bérleti díjat, akkor, hogyha ő ezt adja tovább a bérlő feléjük esetleg.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Tudomásom szerint nem kell a devecserieknek
fizetni. Úgy hallottam, hogy nem. Bérleti díjat kell fizetnie devecserieknek?

Bendes     István     jegyző: Miért, ne kellene?
 
Dukán Gabriella aljegyző: Igen. Egyértelmű, ha valaki fizet.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Egyszer valaki nekem azt mondta, sőt az Orbán
János, hogyha jól tudom. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Sőt olyan probléma merült fel, hogy december hónapban nincs
kint egész hónapban, hanem csak 1-2 alkalommal. Jó persze, hogy az egész hónapot ki kell
fizetni, mert pl. ha lakást bérelsz és egy hétig vagy ott senkit nem érdekel, ha három hétben
nem vagy, akkor is ki kell fizetni.
 
Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: És ő
mennyi bérleti díjat fizet?

Dukán     Gabriella     aljegyző: A bérlők azt kérték, hogy a testület az üzemeltetőnek engedje el a
bérleti díjának a felét, amit adjon tovább a bérlők felé, akik állandóan ott vannak és bérelnek
bungit, vagy minek mondják.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen, de ez most nincs előttünk egyébként.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Meghívást kaptak egyébként a képviselő-testületi ülésre a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, hogy eljönnek-e majd az kiderül.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó. Akkor visszamenőleg januárban is tudunk
dönteni.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Persze.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Mert most nincs előttünk, most nincs miről.



Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ha a januári képviselő-testületi ülésre
megkaphatnánk, hogy mennyi.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Hogy mit jelent ez?

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Meg, hogy mennyi.

Bendes     István     jegyző: A mi oldalunkon azt tudjuk. Ez arról szól, hogy az önkormányzatnak
jelenleg 1.200.000,- Ft-ot fizet, ezt csökkenti.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Nem azt, hanem, hogy hány embert érint.

Kozma     György     képviselő: Meg, hogy december 31-ére vonatkozólag milyen tartozásaik
vannak nekik. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó, köszönöm szépen. 

Kozma     György     képviselő: Hogy mennyi a lejárt tartozás. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a lomis piac pályázati kiírására 2016. januárjában térjenek vissza.

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

294/2015.     (XII.   16  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a lomis piac pályázati kiírására
2016. januárjában tér vissza.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke,
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a lomis piac pályázati kiírására 2016. januárjában térjenek vissza.

A Szociális  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  3
igen szavazattal,2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

197/2015.     (XII.   16  .)   SZERKB  .      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  a
lomis piac pályázati kiírására 2016. januárjában tér vissza. 



10./     Napirendi     pont:

A Képviselő-testület 2015. évben végzett munkájának értékelése, valamint
2016. évi munkatervének jóváhagyása 
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a
bizottsági  tagok  megkapták.  Megállapítható  az  előterjesztés  alapján,  hogy  rengeteget
üléseztünk ez idő alatt. Volt olyan, hogy 3-4 ülést is tartottunk egy hónap alatt. Okulva ebből
az idei évből én azt javaslom, fogadjuk el ezt az anyagot. Javaslom, hogy a következőkben
havonta egy ülésünk legyen. Ne legyenek rendkívüli ülések folyamatosan, mert nagyon sok
olyan dolog is történt, hogy ismételtük magunkat. Mert hoztunk egy döntést rendkívüli ülésen
elhamarkodottan, utána meg visszatértünk és módosítani kellett. Ezeket azért kerüljük el. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: De, akkor én szeretném javasolni és a Vörös Tibor
is javasolta, hogy a bizottsági ülés ne előtte legyen a képviselő-testületi ülésnek, mert nem
tudja átgondolni. Nem tudom más valakinek javaslata ezzel kapcsolatban?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én is egyetértek ezzel kapcsolatosan. Ugyan
úgy az ülések.

Dukán  Gabriella  aljegyző: Elhangzott  az  elnök  úr  szájából,  hogy  törekedni  kell,  a
bizottságnak és a testületnek a havi egy ülésére.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen, meg lehet oldani, és az időpontot is úgy
határozzuk meg, ahogy az SZMSZ tartalmazza.

Dukán Gabriella aljegyző: Ha havonta egyszer van, akkor.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó.

Dukán Gabriella aljegyző: Elnök úr kettő határozatot kell hozni. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-
testület 2015. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

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

295/2015.     (XII.   16  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:



A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  a  Képviselő-testület  2015.  évben  végzett  munkájáról  szóló
tájékoztatót vegye tudomásul.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
R  end-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-
testület a 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
A Képviselő-testület a munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől 
június 30-ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 

Szükség esetén rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester köteles gondoskodni. A
polgármester köteles 15 napon belül az ülést összehívni a települési képviselők ¼-ének, a
Képviselő-testület bizottságának, a kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának
indokát tartalmazó indítványára.
Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a képviselő-testületi
ülés időpontját megelőzően 10 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania (kivéve a
sürgősségi indítvány).
A Képviselő-testület ülései minden hónap második és utolsó szerdájára tervezettek, kivéve, ha
kötelező határidejű napirend más időpontot indokol. 

JANUÁR
1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

rendelettervezet megtárgyalása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Tájékoztató az önkormányzati bizottságok 2016. évi
munkatervéről

Ferenczi Gábor
polgármester

FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

3) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS



1) A 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása
(Zárszámadási rendelet-tervezet)

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2015. évi
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők

4) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató

2) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottság 2015. évben végzett
tevékenységéről

Óvári Márton
Bizottság elnök

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

5) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nagy Imre
főszerkesztő

6) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

7) A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep
monitoring vizsgálatainak elvégzéséről szóló döntés
meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015.

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működéséről

Orsós Ervin
RNÖ elnök

3) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

2) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése Ferenczi Gábor
polgármester

OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

NOVEMBER
1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök



2) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

       

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

296/2015.     (XII.   16  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Képviselő-testület a 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint
fogadja el:

A Képviselő-testület a munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől 
június 30-ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 

Szükség esetén rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester köteles gondoskodni. A
polgármester köteles 15 napon belül az ülést összehívni a települési képviselők ¼-ének, a
Képviselő-testület bizottságának, a kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának
indokát tartalmazó indítványára.
Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a képviselő-testületi
ülés időpontját megelőzően 10 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania (kivéve a
sürgősségi indítvány).
A Képviselő-testület ülései minden hónap második és utolsó szerdájára tervezettek, kivéve, ha
kötelező határidejű napirend más időpontot indokol. 

JANUÁR
1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

rendelettervezet megtárgyalása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Tájékoztató az önkormányzati bizottságok 2016. évi
munkatervéről

Ferenczi Gábor
polgármester

FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok



2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

3) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) A 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2015. évi
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők

4) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató

2) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottság 2015. évben végzett
tevékenységéről

Óvári Márton
Bizottság elnök

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

5) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nagy Imre
főszerkesztő

6) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

7) A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep
monitoring vizsgálatainak elvégzéséről szóló döntés
meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015.

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működéséről

Orsós Ervin
RNÖ elnök



3) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

2) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése Ferenczi Gábor
polgármester

OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

NOVEMBER
1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

    
DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

       

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy  a Képviselő-testület 2015. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót
vegye tudomásul.

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 5
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

198/2015.     (XII.     16.)     SZERKB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  a  Képviselő-testület  2015.
évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy



a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a Képviselő-testület a 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
A Képviselő-testület a munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől 
június 30-ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 

Szükség esetén rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester köteles gondoskodni. A
polgármester köteles 15 napon belül az ülést összehívni a települési képviselők ¼-ének, a
Képviselő-testület bizottságának, a kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának
indokát tartalmazó indítványára.
Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a képviselő-testületi
ülés időpontját megelőzően 10 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania (kivéve a
sürgősségi indítvány).
A Képviselő-testület ülései minden hónap második és utolsó szerdájára tervezettek, kivéve, ha
kötelező határidejű napirend más időpontot indokol. 

JANUÁR
1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

rendelettervezet megtárgyalása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Tájékoztató az önkormányzati bizottságok 2016. évi
munkatervéről

Ferenczi Gábor
polgármester

FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

3) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) A 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2015. évi
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők

4) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester



MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató

2) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottság 2015. évben végzett
tevékenységéről

Óvári Márton
Bizottság elnök

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

5) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nagy Imre
főszerkesztő

6) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

7) A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep
monitoring vizsgálatainak elvégzéséről szóló döntés
meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015.

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működéséről

Orsós Ervin
RNÖ elnök

3) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

2) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése Ferenczi Gábor
polgármester

OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

NOVEMBER
1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester



       

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 5
igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

199/2015.     (XII.   16  .)     SZERKB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-testület a 2016.
évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

A Képviselő-testület a munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől 
június 30-ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 

Szükség esetén rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester köteles gondoskodni. A
polgármester köteles 15 napon belül az ülést összehívni a települési képviselők ¼-ének, a
Képviselő-testület bizottságának, a kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának
indokát tartalmazó indítványára.
Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a képviselő-testületi
ülés időpontját megelőzően 10 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania (kivéve a
sürgősségi indítvány).
A Képviselő-testület ülései minden hónap második és utolsó szerdájára tervezettek, kivéve, ha
kötelező határidejű napirend más időpontot indokol. 

JANUÁR
1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

rendelettervezet megtárgyalása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Tájékoztató az önkormányzati bizottságok 2016. évi
munkatervéről

Ferenczi Gábor
polgármester

FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

3) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök



ÁPRILIS
1) A 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2015. évi
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők

4) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató

2) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottság 2015. évben végzett
tevékenységéről

Óvári Márton
Bizottság elnök

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

5) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nagy Imre
főszerkesztő

6) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

7) A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep
monitoring vizsgálatainak elvégzéséről szóló döntés
meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015.

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működéséről

Orsós Ervin
RNÖ elnök

3) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

2) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése Ferenczi Gábor
polgármester

OKTÓBER



1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti
állapotáról

Ferenczi Gábor
polgármester

NOVEMBER
1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

    
DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

       

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság  tagja  : Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 5  fő, a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  Képviselő-testület
2015. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

Az Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság 5  igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

20/2015.     (XII.   16  .)     OKSB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a Képviselő-testület 2015. évben végzett munkájáról
szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság  tagja  : Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 5  fő, a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-testület a
2016. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
A Képviselő-testület a munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől 
június 30-ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 

Szükség esetén rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester köteles gondoskodni. A
polgármester köteles 15 napon belül az ülést összehívni a települési képviselők ¼-ének, a
Képviselő-testület bizottságának, a kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának
indokát tartalmazó indítványára.
Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a képviselő-testületi
ülés időpontját megelőzően 10 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania (kivéve a
sürgősségi indítvány).
A Képviselő-testület ülései minden hónap második és utolsó szerdájára tervezettek, kivéve, ha



kötelező határidejű napirend más időpontot indokol. 

JANUÁR
1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

rendelettervezet megtárgyalása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Tájékoztató az önkormányzati bizottságok 2016. évi
munkatervéről

Ferenczi Gábor
polgármester

FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

3) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) A 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2015. évi
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők

4) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató

2) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottság 2015. évben végzett
tevékenységéről

Óvári Márton
Bizottság elnök

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



5) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nagy Imre
főszerkesztő

6) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

7) A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep
monitoring vizsgálatainak elvégzéséről szóló döntés
meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015.

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működéséről

Orsós Ervin
RNÖ elnök

3) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

2) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése Ferenczi Gábor
polgármester

OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

NOVEMBER
1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

       

Az Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság 5  igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

21/2015.     (XII.   16  .)     OKSB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a Képviselő-testület a 2016. évi munkatervét az
alábbiak szerint fogadja el:

A Képviselő-testület a munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől 
június 30-ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 



Szükség esetén rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester köteles gondoskodni. A
polgármester köteles 15 napon belül az ülést összehívni a települési képviselők ¼-ének, a
Képviselő-testület bizottságának, a kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának
indokát tartalmazó indítványára.
Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a képviselő-testületi
ülés időpontját megelőzően 10 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania (kivéve a
sürgősségi indítvány).
A Képviselő-testület ülései minden hónap második és utolsó szerdájára tervezettek, kivéve, ha
kötelező határidejű napirend más időpontot indokol. 

JANUÁR
1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

rendelettervezet megtárgyalása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Tájékoztató az önkormányzati bizottságok 2016. évi
munkatervéről

Ferenczi Gábor
polgármester

FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

3) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) A 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2015. évi
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők

4) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester



MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató

2) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottság 2015. évben végzett
tevékenységéről

Óvári Márton
Bizottság elnök

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

5) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nagy Imre
főszerkesztő

6) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

7) A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep
monitoring vizsgálatainak elvégzéséről szóló döntés
meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015.

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működéséről

Orsós Ervin
RNÖ elnök

3) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

2) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése Ferenczi Gábor
polgármester

OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

NOVEMBER
1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

    
DECEMBER



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

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

       

11./     Napirendi     pont:

Beszámoló állami  ingatlanok  önkormányzati  tulajdonba  kerülését  követő
hasznosításáról
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a
bizottsági tagok megkapták. Szeretnék kérni egy tájékoztatást a jegyző úrtól, hogy mondja el
röviden. 

Bendes István jegyző: Felkéri a Szentes Gábornét a tájékoztatásra.

Szentes  Gáborné  beruházási  ügyintéző: Több  ingatlant  is  kapott  az  államtól  az
önkormányzat.  De  a  Magyar  Állammal  megkötött  megállapodás  alapján  minden  évben
december  31-ig  be  kell  számolni,  hogy  milyen  hasznosítás  történik  az  ingatlanokon.
Megkaptuk  a  Meggyeserdőn  lévő  ingatlanokat.  2012-ben  kötöttünk  szerződést
járdaszakaszokra a vonatkozóan, amelyek a Szabadság térnél, a Deák térnél a Miskei utca felé
vezető  járdaszakaszok  és  a  Szabadság  térnél  a  Jókai  utcánál  lévő  ingatlanok.  Ezekre  is
megkötötték a szerződést. Itt is fenn áll a szerződés, hogy az állam felé be kell számolni az
ingatlannal  kapcsolatban,  hogy milyen  felújítást  végeztünk.  És  még szerződést  kötöttünk,
illetve tulajdonba kaptuk az ipari parknál lévő földutat. Ezt azért kellett, hogy a közművesítést
meg tudjuk valósítani. Mert ha ez nem kerül az önkormányzat tulajdonába, nem biztos, hogy
meg tudtuk volna a közművesítést valósítani és erre vonatkozik a beszámoló. Leírtuk, hogy a
Meggyeserdőnél  milyen  tevékenységet  végzett  az  önkormányzat.  Hasznosítottuk  a  tűzoltó
egyesületnek,  valamint  állattartó  telepet működtetünk.  Járdákkal kapcsolatban aszfaltozást,
felújítási munkákat végeztünk. Még 2013-ban megkezdtük. Meg hát az ipar területről.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Köszönöm  szépen.  Jó  gazda  módjára
hasznosítottuk őket.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Szeretné Ágit megkérdezni, hogy már tavaly
tavasszal felkerültek a padkák a közútjainknál és arról volt szó, hogy kötünk szerződést.

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Melyik utak?

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;



Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Tehát, a fő útjaink, amik nem a mi kezelésünk alá
tartoznak. A belterületi útszakaszok padkájának a rendbetételéről. 

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Sajnos nem. A közbeszerzést kiírták a pályázatokra
vonatkozóan.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Rendbetartását meg a közút használója. A Kft.
tavasszal erre hárított, hogy nem az ő feladata, hanem a KPM-é és akkor beszéltünk erről,
hogy kötni kellene szerződést a KPM-mel, hogy valamilyen díjazás ellenében végezze el. 

Szentes  Gáborné beruházási  ügyintéző: Ezt  a  Városüzemeltetési  Kft.  tudja  megkötni  a
KPM-mel. Ha a KPM, megbízza a Kht.-t arra, hogy bizonyos feladatokat elvégezzen helyette
a város területén. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Valamilyen bevételt kellene realizálni ebből a
szempontból. Nekünk kell rendbe tartani, helyettünk úgy sem fogják. Viszont, hogyha egy
ilyen megkereséssel élnénk, lehet, hogy pár ezer forinttal hozzá tudnának járulni majd a
költségekhez ezzel. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Egyetlen egy gond van ezzel. Ez a törvény,
ami a közutak kezeléséről és karbantartásáról szól ez egyértelmű. A belterületeknek a rendbe
tételét, tisztítását az egészet, egyedül a forgalmi utak kivételével, mindent az önkormányzatra
hárítottak.  

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Máshol is van olyan egyébként.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A padka az olyan tartozéka az útnak, hogy a
tulajdonosnak a Magyar Államnak kellene gondoskodni. Biztos, hogy már nem tudjuk elérni
a közútnál, hogy ezzel foglalkozzanak, még a kátyúzásokat is gyengén végzik el. Volt ez a
pályázat sajnos bent ragadt ez a pénz, amiről sajtótájékoztató is elhangzott, hogy Devecser-
Sümeg,  Ajka-Devecser  út  meg  fog  valósulni,  sajnos  ez  már  elmarad.  Erre  a  következő
időszakban, új pályázatot kell benyújtani és az már a következő 4 év múlva megvalósulhat.
Azt kéri, hogy ennek a hasznosításáról a tájékoztatót fogadják el és a jelentés hadd menjen el.
Akkor tulajdonképpen egy évet  megint  letudtunk.  Megkérdezem, kinek van még kérdése,
véleménye, javaslata.

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 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 0621/2, 0621/5, 0621/6, 0621/7, 0621/9, 0621/14 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonba került ingatlanok hasznosításáról az alábbi beszámolót nyújtsa be
az MNV Zrt. felé:



Az ingatlanokon a vörösiszap katasztrófa következményeként az önkormányzat tulajdonába
került építési anyagok (cserép, faanyag, grófi tégla) kerültek elhelyezésre, melyek jelenleg is
ott kerülnek tárolásra. 
A területeken kerülnek tárolásra az Önkormányzati intézmények - Általános Iskola és a
Polgármesteri Hivatal - fűtését szolgáló, az Önkormányzat tulajdonában lévő más
ingatlanokra telepített energianövények kitermeléséből keletkezett faanyagok is. 
A Képviselő-testület a 282/2013.(VII.31.) Kt. határozatával a Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel (8460 Devecser, Meggyeserdő 0621/5 hrsz.) 2013. augusztus 1. napjától 2025.
december 31. napjáig tartó határozott időre a 0621/2, 0621/5, 0621/6, 0621/7, 0621/9,
0621/14 hrsz-ú ingatlanokat érintően kezelési szerződést kötött katasztrófavédelmi
intervenciós telep kialakítása céljából.
A kistérségi startmunka mintaprogram Mezőgazdasági programelem keretében a 0621/5 hrsz-
ú ingatlanon kialakításra került egy állattelep, ahol 2014. áprilisától folyik az állattartás
(tojójércék, sertések, borjú), melynek keretében 13 fő foglalkoztatására került sor.
2./ A Képviselő-testület a devecseri 669/1, 669/3, 785/1, 785/3, 785/4, 852/1 és a 852/3 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonba került ingatlanok hasznosításáról az alábbi beszámolót nyújtsa be
az MNV Zrt. felé:
Az tulajdonba vett közterületi - utak, parkok - ingatlanok fenntartásáról, állagmegóvásáról az
önkormányzat folyamatosan gondoskodik, a járdák - 785/4, 669/3 és a 669/1 hrsz-ú
ingatlanok - felújítása (aszfaltozás) 2013. évben megtörtént. 
3./ A Képviselő-testület a devecseri 0171/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonba került ingatlan
hasznosításáról az alábbi beszámolót nyújtsa be az MNV Zrt. felé:
Az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését követően valósulhatott meg az iparterület
teljes közművesítésének kiépítése, melynek hatására a betelepülni vágyó vállalkozások teljes
közművel ellátott ingatlanokon tudják felépíteni telephelyüket, így hozzájárulva a település és
a kistérség foglalkoztatási gondjainak enyhítéséhez.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az MNV Zrt. részére
küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-3./ azonnal
                  4./ 2015. december 31

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

297/2015.     (XII.     16.)     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 0621/2, 0621/5, 0621/6, 0621/7,
0621/9, 0621/14 hrsz-ú önkormányzati tulajdonba került ingatlanok
hasznosításáról az alábbi beszámolót nyújtsa be az MNV Zrt. felé:

Az ingatlanokon a vörösiszap katasztrófa következményeként az
önkormányzat tulajdonába került építési anyagok (cserép, faanyag,
grófi tégla) kerültek elhelyezésre, melyek jelenleg is ott kerülnek
tárolásra. 

A területeken kerülnek tárolásra az Önkormányzati intézmények -
Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal - fűtését szolgáló, az



Önkormányzat tulajdonában lévő más ingatlanokra telepített
energianövények kitermeléséből keletkezett faanyagok is. 

A Képviselő-testület a 282/2013.(VII.31.) Kt. határozatával a
Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (8460 Devecser,
Meggyeserdő 0621/5 hrsz.) 2013. augusztus 1. napjától 2025.
december 31. napjáig tartó határozott időre a 0621/2, 0621/5, 0621/6,
0621/7, 0621/9, 0621/14 hrsz-ú ingatlanokat érintően kezelési
szerződést kötött katasztrófavédelmi intervenciós telep kialakítása
céljából.

A kistérségi startmunka mintaprogram Mezőgazdasági programelem
keretében a 0621/5 hrsz-ú ingatlanon kialakításra került egy állattelep,
ahol 2014. áprilisától folyik az állattartás (tojójércék, sertések, borjú),
melynek keretében 13 fő foglalkoztatására került sor.

2./ A Képviselő-testület a devecseri 669/1, 669/3, 785/1, 785/3, 785/4,
852/1 és a 852/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonba került ingatlanok
hasznosításáról az alábbi beszámolót nyújtsa be az MNV Zrt. felé:

Az tulajdonba vett közterületi - utak, parkok - ingatlanok
fenntartásáról, állagmegóvásáról az önkormányzat folyamatosan
gondoskodik, a járdák - 785/4, 669/3 és a 669/1 hrsz-ú ingatlanok -
felújítása (aszfaltozás) 2013. évben megtörtént. 

3./ A Képviselő-testület a devecseri 0171/2 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonba került ingatlan hasznosításáról az alábbi beszámolót nyújtsa
be az MNV Zrt. felé:

Az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését követően
valósulhatott meg az iparterület teljes közművesítésének kiépítése,
melynek hatására a betelepülni vágyó vállalkozások teljes közművel
ellátott ingatlanokon tudják felépíteni telephelyüket, így hozzájárulva
a település és a kistérség foglalkoztatási gondjainak enyhítéséhez.

4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy
határozatát az MNV Zrt. részére küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1-3./ azonnal
                    4./ 2015. december 31.

Polácska Erzsébet és Szintai Krisztina a Green Hungary Consortium képviselői megérkeztek
az ülésterembe.

12./     Vegyes     ügyek:



a) FGS Kft. kérelme 0161/12 hrsz.-ú ingatlan vételére

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a
bizottsági tagok megkapták. Itt egy telek értékesítésről van szó, ha jól látom a 0162/12 hrsz.-ú
telekről van szó. Fel van sorolva, hogy mely területekből alakult ki és akkor ebből 2,5 hektár
kerülne értékesítésre  600,-  Ft/m2+ Áfa áron.  Kinek van kérdése?  Nekem annyi  kérdésem
lenne, hogy milyen tevékenységet fog itt folytatni? Köszönöm szépen. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ezt  említettem  egy  másik  napirendi  pontnál,  amikor  a
költségvetési  koncepciót  tárgyalta  a  Tisztelt  Bizottság.  Ők lennének a negyedik cég,  akik
telekvásárlási igénnyel lépnek fel az önkormányzatnál. Svájci-Olasz. Fő tevékenysége, a mini
erőmű  lenne,  amit  már  az  előző  testületi  ülésen  talán  napirend  előtt  említettem.  Mini
erőművet  gyártana,  amire  már  több  arab  országból  megvan  a  vevőköre,  mivel  ez  az
úgynevezett  mini  erőmű  egyszerre  tudja  hasznosítani  a  napenergiát  és  a  szélenergiát  és
közben  vizet  tud  vele  előállítani.  Én  azt  gondolom,  láttam a  dokumentációt,  végeztettek
kalkulációt. Láttam a projekt terveket. Én a magam részéről támogatom. Én hiszek ezekben
az innovatív dolgokban. Épp ma voltunk egy ilyen innovatív dolognak a megvalósításának a
szem és fültanúi a Re-cikli műhely megnyitásánál. Nyilvánvalóan ezeknél az új dolgoknál van
kockázat, de ez a kockázat a vállalkozó kockázata. Én úgy gondolom, hogy meg kell adni a
lehetőséget, hogy ez a beruházó ide jöjjön.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó köszönöm.  Megállapítom, hogy a jelenlévő
bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért
egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 0162/12 hrsz-ú "kivett kialakított terület" megnevezésű 2 ha 5392
m2 ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen értékesítse az FGS Kereskedelmi és Általános
Ügynöki Kft. (8000 Székesfehérvár, Farkasvermi út 85.) részére. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza  fel a polgármestert, hogy az FGS Kereskedelmi és
Általános Ügynöki Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Farkasvermi út 85.) a devecseri 0161/12
hrsz-ú "kivett kialakított terület" megnevezésű 2 ha 5392 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan
az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést kösse meg: 
a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. ba) pontja alapján a
Kft. átlátható szervezet, valamint a törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Állam vagy
az elővásárlási jog gyakorlására jogszabályban meghatározott szerv írásban nyilatkozott, hogy
az elővásárlási jogával nem kíván élni,
Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől számított 2 éven belül
jogerős építési engedélyt szerez és az építési munkákat megkezdi, amennyiben ezen
kötelezettségét nem teljesíti, úgy az önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy az ingatlant 80
%-os értéken visszavásárolja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2016. január 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag -



a következő határozatot hozta:

298/2015.     (XII.     16.)     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 0162/12 hrsz-ú
"kivett kialakított terület" megnevezésű 2 ha 5392 m2 ingatlanát nettó
600,- Ft/m2 + ÁFA összegen értékesítse az FGS Kereskedelmi és
Általános Ügynöki Kft. (8000 Székesfehérvár, Farkasvermi út 85.)
részére.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az FGS
Kereskedelmi és Általános Ügynöki Kft.-vel (8000 Székesfehérvár,
Farkasvermi út 85.) a devecseri 0161/12 hrsz-ú "kivett kialakított
terület" megnevezésű 2 ha 5392 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan
az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést kösse meg: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet, valamint a
törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Állam vagy az
elővásárlási jog gyakorlására jogszabályban meghatározott szerv
írásban nyilatkozott, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni,
 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől
számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési
munkákat megkezdi, amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti,
úgy az önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy az ingatlant 80 %-os
értéken visszavásárolja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2016. január 31.

b) Green Hungary Consortium tájékoztatója

Ferenczi Gábor képviselő: Javasolom, hogy hallgassuk meg a  Green Hungary Consortium
tájékoztatóját a napelemes, az üvegházas projekttel kapcsolatban, ha meg lehetne hallgatni.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó, akkor tessék parancsolni a vegyes ügyek
keretében. 

Polácska  Erzsébet: Üdvözlök  mindenkit.  Köszönöm  szépen.  Gyakorlatilag,  amikor
megkerestük  az  önök  városát  első  körben,  akkor  egy  üvegházas  és  napelemes,
munkahelyteremtős  projektben  gondolkodtunk  elsődlegesen,  amit  egy  pályázatnak  a
benyújtásával  együtt  tettünk volna meg. A pályázatok az idei  évben sajnos még nem úgy
jöttek  ki,  ahogy  szerettük  volna,  mert  ezt  a  pályázati  anyagot  már  tavaly  egy  innovatív
projektbe, pályázatba benyújtották és azt az ígéretet kaptuk, hogyha jól tudom a Veszprém



megyei projektbe be is került, mint megvalósítható projekt lesz. Viszont lesznek változások a
napenergia projektben a következő évben a KRK rendszer kapcsán. Nem tudom, hogy erről
mennyit tudnak? Az is előfordulhat, hogy teljesen megszűnik a KRK projekt, ezért jeleztem a
polgármester úr felé,  mivel a tőkénk megvan rá,  első körben mégis csak beruháznánk 1,2
millió eurót itt az ipari park területén 2 db szél és napelemes erőműre. Erre tettünk pályázatot.
Tehát saját beruházás lenne. Az engedélyeztetést még idén be kell fejezni a MAGISZ felé. Az
EON-nál  felülvizsgáltatták  a  rendszert,  tehát  alkalmas  az  általunk  kinézett  terület,
amennyiben  úgy  döntenek,  hogy  szeretnék,  hogy  idejöjjünk  és  beruházzunk.  Idei  évben
befizetjük és beadjuk a KRK költségeit és akkor elkezdjük a szerződéseket kötni január elején
ezen  a  településen.  Tehát  nem  lesz  pályázata.  És  egy  kicsit  visszatérve  az  előző
beszélgetésekre.  Ez  a  szélerőműves  történet  nagyon  jó  dolog.  Külföldi  országon  kívül
Magyarországon  is  jó  dolog.  A mi  cégünk  is  gyárt  ilyeneket  és  szintén  főleg  az  arab
országokba.  De mi  rengeteget  eladtunk az  Alföldön egy ilyen  mini  napelemes  erőművet.
Kisebb településeken nincsen vezetékes víz, csak glóbuszok, nagyon jól működtető az ilyen
beruházás. Nem szabad elengedni, meg kell fogni két kézzel. Csak javaslatként hozzá. Mi is
próbálkozunk ilyenekkel szintén. Mondták, hogy többen még nem ismerik, kisebb benne a
kockázat veszély,  adott a terület.  Tehát erről lenne szó. Ipar terület a cégterület két utolsó
ingatlan része, ami nagyon érdekes. Tehát nem kell az egész ingatlanterület, csak kettő hrsz-ú
terület kell. Vagy beszélgetünk arról, hogy itt megosszuk, vagy ezen a területen ruházzuk be
az üvegházakat, mert nekünk ennél sokkal, de sokkal kisebb terület kell. Amit önöknek el kell
dönteni, hogy értékesíteni szeretnék, vagy bérbe szeretnék adni. Én elmondtam többször a
polgármester  úrnak, hogy nekünk mind a két  megoldás jó.  Én alapból ellenzem, hogy az
önkormányzat a vagyonát eladja. De ez az én személyes véleményem. Amikor tanácsadóként
vagyok jelen egy testületi,  bizottsági ülésen, akkor mi nem szoktunk javasolni, de nekünk
mind a két megoldás megfelel. Van-e valakinek kérdése. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nekem lenne kérdésem. Az üvegházaknak a
hasznosítását a legjobb tudomásom szerint átengednénk az önkormányzatnak.

Polácska  Erzsébet:  Együttműködésben.  Teljesen  nem  tudjuk  átengedni,  mert  ez  egy
NOHAU,  tehát  egy  teljesen  új  szabadalom,  amely  meglévő  dolgok  összekombinálása  és
tovább fejlesztése. Ami azt jelenti, mi olyan projektet akarunk felépíteni, aminek a licencére
nagyon  sok  ország  bejelentkezett,  amit  nem  adtunk  el,  mert  azt  mondtuk,  hogy
Magyarországon kell, hogy elsőként megtörténjen. Tehát teljes mértékben nem. Tehát amit
ajánlottam a településnek, hogy amíg van startmunkaprogram és egyéb közmunka dolog lesz.
Nekem mindig  az  volt  a  célom,  hogy embereket  kivezetni  a  közmunkából.  Szerintem a
közmunka sokáig nem fenntartható. De egy adott munkahelyre hajlandó vagyok akár úgy is,
hogy egy közös üzemeltetésre, de mivel nem igényel speciális képzést, 2 fő, aki speciális
képzésű  kell,  hogy egy ilyen  üvegházban,  aki  fejlesztő  mérnök.  Két  biológus  kell,  hogy
legyen,  hogy a biológiai  egyensúlyát  fenn tudják tartani.  Az összes  többi  kerekes  székes,
siket, autista lehet. Sőt ennek egy pici változata megtekinthető Kaposváron az autistáknak
megcsinálták.  Annak  idején  elsőként  a  projektet,  én  küldtem  le  Kaposvárra  és  meg  is
csinálták, egy kicsit nagyon lebutított változatát,  de működik. Tehát bárki foglalkoztatható
bent, bár tudjuk a közmunkában jelenleg alulképzett emberek vannak bent. Tehát képzés itt
nem szükséges.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Még egy kérdés. Ha az önkormányzat, úgy
dönt, hogy mégis eladja a területet, akkor önök megvásárolnák?



Polácska     Erzsébet: Akkor megvásároljuk a területet. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Jó. Mert információm szerint azt a
tájékoztatást kaptam korábban, hogy önök ingyen megépítik az üvegházat nekünk és önök a
felső részét fogják használni, mi pedig az üvegházakat. Akkor ez már teljesen tárgytalan?

Polácska     Erzsébet: Nem tudunk együtt pályázni. Eredetileg szerettünk volna együtt pályázni
az önkormányzattal. Nem fogunk tudni együtt pályázni, mert azt már látjuk, bár a mi
projektünket még nem írták ki, de olyan mezőgazdasági alapvető tevékenységhez kötik
magának a cégnek a működését, hogy nem tudunk közös céget rá alapítani. De mint mondtam
nagyon szívesen átadjuk egy részét üzemeltetésbe, vagy valamilyen, majd ezt a jegyző úr és
aljegyző asszony ki fogják fejteni, hogy milyen olyan jogi és együttműködési munka jöhet
létre a második ütemben. Most ebben a mai napon, naperőmű szabadon álló földre szereltetett
naperőmű, amiről most tudok beszélni, mert ezt nem kötjük pályázathoz, mert ez saját
beruházás és nem az állami pénztárcától függő, hogy kapunk rá támogatást vagy nem kapunk.
És sajnos információink alapján, idén februárban ki kellett volna írni az első  pályázatokat,
amik ezzel kapcsolatosak. Szerintem önök is tudják, hogy ez még nem úgy jön, ahogy kell.
Mert volt még közben egy kis válság helyzet, egy kis menekülés, egy kis ez az, ami elvonta
az erőforrásokat egy kis UNIO-s vizsgálódás és egyéb. De nem tartunk ott. A 2015-ben  az
első évünk úgy elment ebből a ciklusból, hogy gyakorlatilag minimális volt a megnyitott
pályázatok száma, és nem elsődlegesen a gazdaságfejlesztő pályázatok nyíltak meg, hiszen
más pályázatokat írtak. És nagyon sok migrációs pályázat és egyéb került ilyenekre. És nem
akarok senki felett pálcát törni, de nem én ülök ott és mindez, bár ők tudják, hogy miért
kellett ezt nekik rangsorolni fontosság szerint.  Tehát még nincsenek pályázatok. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Köszönöm szépen. Hát akkor majd meg
fogjuk tárgyalni, hogy értékesítjük a területet, mert korábban úgy volt, hogy ingyért oda
adjuk, mert üvegházakat megkapjuk üzemeltetésre. De akkor sem ingyért adjuk oda, mert
megvan neki a telekára.

Polácska     Erzsébet: Természetesen így van. Azért mondtam, hogy mi nem zárkózunk el a
megvásárlástól sem. Ezzel is semmi gond, de ez az önök döntése.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Nem egy olyan hatalmas ár ez a 600,- Ft/m2,
de ezt tudomásul kell venni. De meg fogjuk tárgyalni. Tessék.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Továbbra is az az aggályom, semmi rossz, nagyon
tetszik meg minden, csak önök előtt bejelentkezett egy másik cég a bizottság és testület
számára és ismert az a tény. 

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Nem jelentkezett a cég email-re nem válaszoltak. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Mármint?



Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Egyetlen egyszer nem jelzett vissza a cég. 

Polácska     Erzsébet: Nekem lenne egy viszont kérdésem.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Szeretném befejezni. Még nem fejeztem be. Én
tárgyaltam a céggel. Felhívtak telefonon. Úgy tudom beadták az elmaradt csatlakozási
kérelmet és elkezdték ezeknek a papíroknak az előkészítését. Továbbra is csak azt szeretném
elmondani, hogy mivel ezzel a céggel első körben tárgyaltunk nagyon örülnék, hogyha ez a
beruházás megvalósulna, ha lenne két csatlakozási pont. De nem lesz mert, vagy ők kapnak,
vagy önök kapják meg.

Polácska     Erzsébet: De van kettő csatlakozási pontja. Ezt most mondom magának. Ráadásul
egy oszlopon 4 db félmegawattos plusz.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor nincs is kérdés.

Polácska     Erzsébet: Minket nem zavar a másik.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Én azt a tájékoztatás kaptam, hogy vagy az egyik
vagy a másik. Dönteni kellett.

Polácska     Erzsébet: Nekünk nem kizáró ok és nem is zavar minket, ha más is fejleszt. Sőt azt
szoktam mondani, szállodafejlesztéssel is foglalkoztam ahol kevés a szálloda ott kevés a
vendég, ahol sok van, sok vendég. Ha régióban nézzük, ott van Németország, ott elkezdik
fejleszteni az  ilyen hálózatokat, illetve a ráépülő iparágakat. Én azt mondtam, az első
pillanatban nem zavar minket. Sőt azt is elmondtam, hogy egy megánál többet nem akarunk.
Egy db 20 kw-os ez az egyik. A másik.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Nekem nincs is több kérdésem. Mondom,
támogatom. Mivel nem is először beszéltünk, mivel az adott szó nekem sokat jelent, lehet,
hogy másnak nem. Ezért nem akarok kiszúrni azzal a céggel, aki először felvette velünk a
kapcsolatot. Ennyi.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. Tessék polgármester úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Pontosítást szeretnék elmondani. Azért is kértem korábban a
Képviselő-testülettől, hogy mind a két projekttervet vegye napirendre, mert beszéltünk erről,
van két csatlakozási pont. Mit a kollega nő mondott, ezt a céget nem lehet elérni idestova 2
hónapja. Írásos megkeresésre nem reagálnak.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ezt miért nem jelezted nekem Ági. 

Bendes     István     jegyző: Miért jelezte volna feléd?



Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Mert én vagyok a kapcsolattartó ebben az ügyben. 

Szentes     Gáborné     beruházási     ügyintéző: Kértem őket e-mail-ben.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Igazad van, eljátszadozhatunk ilyen dolgokkal. És
nem ismered a telefonszámom? Nem azért én, ha valakivel valamit megbeszélek, én tartom a
szavamat ehhez a dologhoz. Ennyi. Ha ti valamit el akartok úgymond az „asztal alá
sikkasztani dolgot”  mert mondjuk neked, vagy esetleg a jegyző úrnak van valami más
indíttatása a háttérből.

Bendes     István     jegyző: Nem is ismerem a céget. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Miért nem tudtátok ezt jelezni?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én jeleztem.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Nem jelezted.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem tudtam elérni.

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja  : Szerintem ez a vita méltatlan a vendégeinkhez. Megkérem az elnök urat,
hogy tartson akkor rendet. Menjünk tovább egy kicsit.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Támogatható.

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja  : Támogatható mindegyik és én javaslom, hogy béreljék a területet. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Béreljék?

Mayer     Gábor   Oktatási, Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság  tagja  : Szerintem béreljék. Ez az eladási összeg nem olyan nagy, hogy ez
hosszútávon jó lenne a városnak.  Szerintem a bérlés az egy hosszútávú dolog.

Polácska     Erzsébet: Én nekem csak azért lett volna jó tudni időben, hogy bérlés, vagy eladás,
mert az energetikában ez úgy működik, hogy én úgy tudok keretszerződést kötni, hogy én
audit műszaki tervet nyújtok be az energia hivatalhoz és ott akár bérlet 15 éves költség
tervben, akár vétel beruházási költség, szerepeltetnem kell, ebből számolják ki a szenzort.
Egyébként visszacsatlakozva az előzőhöz, minket abszolút nem zavar, hogyha mellettünk más
naperőmű van, sőt Kadocsával bent voltunk a belső területen, ott is, vagy ha a Sümegi vonal
felé megy a vezetékelés, ez sem befolyásolja az egész munkálatot. De azt biztosan tudom, ha
valaki komolyan akar beruházni, alapból azzal lép befizeti a KRK rendszerbe, kap-e kátort,
mert különben nincs miről beszélni. Tudom, hogy sokan várnak pályázatra, de azt is tudom,
hogy miután 10-20 éve pályázatírócégem van az első összevont erőművet is én nyertem



Orosházán, büszke is vagyok rá. Azért nyert az orosházi naperőmű egy maga 400 milliót,
mert egyetlenegy értékelhető projekt azonkívül nem volt. Csehországban, Németországban
szintén nyertem. De egyet, azt biztosan  tudok, hogy most olyan, hogy vállalkozóknak
rendszerben napelemes pályázat nem lesz, ugyan is, a kettős finanszírozást betiltotta az
UNIO. Tehát ha én pályázatot veszek fel, nem úgy van, hogyha én nyertem a KEOP-ban,
akkor összevonták a pályázatom és kiszámolták arra a kettőre és rövidebb időre kaptam meg.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Az önkormányzat az nem vállalkozó.       

Polácska     Erzsébet: Ha vállalkozó arra vár, hogy legyen az nem lesz.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Nem vállalkozó, hanem az önkormányzat. 

Polácska     Erzsébet: Az önkormányzatoknál más lesz a szisztéma, de viszont ott ezért
módosítják a KRK-t. Tehát az önkormányzatoknál sem egyszerű bekerülni a finanszírozási
rendszerbe, mert a kettős finanszírozást az UNIO, a vizsgálatok alapján, Magyarországon
megszüntette. Ezért van az a hinta, hogy lesz-e hitel Magyarországon vagy nem. Hogy az
önkormányzatoknak ad-e hitelt. És hogy lesz-e egyáltalán. Mert egy 18,- Ft-os áramot úgy
átvesznek, hogy mellette kapok egy 60 %-os támogatást, akkor azt mondom 6,5 év a
megtérülési idő, akkor azt mondom, hogy jó. Nem, hogy Magyarországon, de egész
Európában nincs ilyen. Viszont az energia hivatalban azt nem tudják, hogy az a három fajta
rendeletmódosítás, ami most előkészítés alatt van, tárgyalva lesz-e idén, nem tudják mennyi
lesz az átfutási idő. Ezért van ez a kapkodás, ami ki van írva KRK,  azt beszéljük meg
kockázattal inkább az idén. Érdemes lenne a másik céggel is beszélni, mert ha lépni akarnak,
akkor idén érdemes mindenképpen.     
 
Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Valószínűleg tisztában vannak ezzel. Holnap majd
felveszem a kapcsolatot velük. Közben majd kérünk egy időpontot.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: A Képviselő-testületnek fogjuk majd javasolni,
hogy a Képviselő-testület döntsön, hogy értékesíti, vagy bérleti díjat állapít meg. 

Polácska     Erzsébet: Nem baj, a pályázattal kapcsolatban majd úgyis fogunk sokat együtt
dolgozni, folyamatosan tájékoztatni, hogy hol állunk. Mert ha értékesítve lesz, akkor egyedül
tudunk pályázni, a teljes önerőt mi álljuk. Ha majd közösen pályázni tudunk, hogy hogyan
tudjuk ezt összehozni, hogy a pályázatot se sértse, de azt el tudjuk adni feladatrészeit az
önkormányzat annak hasznaival és költségével együtt az önkormányzat részére. Mert persze
természetesen nem akarunk itt lenni napi szinten, hiszen több ilyen projekt van. Az ország 11
részén adtunk be engedély kérelmet.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Köszönjük szépen.

Polácska     Erzsébet: Mi is köszönjük. Nem tartom fel az urakat. Akkor majd úgyis fogunk
találkozni.



Polácska Erzsébet és Szintai Krisztina a Green  Hungary  Consortium  képviselői
16:03 órakor elhagyták az üléstermet.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Bizottságtól kérdezi, hogy melyik alternatívát
válasszuk az értékesítést, vagy a bérleti díjat? És ezt át kell gondolni, és tegyünk javaslatot a
Képviselő-testületnek, hogy melyik variációt javasoljuk elfogadásra. Kérek véleményeket, és
javaslatokat, és milyen bérleti díjjal.  

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Az értékesítés milyen áron történne?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: 600,- Ft/m2 + Áfa, 32 millió forint.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: 32 millió forint lenne az értékesítés?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Igen. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: 12.000 hektár x 600,- Ft, nem?

Bendes István jegyző: De ők többet kértek. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: De itt 5 hektárról beszéltek.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Nem azt mondta, hogy itt 1,2 hektár.

Kozma György képviselő: Első sorban arról volt szó, hogy felemeljük a m2 árat. 600,- Ft-ért
oda fogjuk adni ezt a területet és van közben 20 millió forint vagyonvesztés. Ugye? 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Lényegében minden területet értékesítettünk
ott már. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ha megengedi a bizottság én is elmondanám a
véleményemet.  Eddig azért értékesítettük minden esetben a területet, amikor egy beruházó
érkezett, mert ő kifejezetten azzal a szándékkal érkezett, hogy ő vásárolni jött. Ez esetben, ha
felajánlja a beruházó, hogy nem feltétlenül vásárolja meg, ő esetleg bérbe is veszi, akkor
szerintem nem is érdemes vitatkozni. Egyetértek Rosta Zoltánnak a felvetésével, hogy
teljesen egyértelmű, hogy bérbe kell adni, nem szabad értékesíteni.  Hát, ha nem muszáj,
miért értékesítenénk? A többi esetben muszáj volt, mert ők azzal a feltétellel jöttek ide, hogy
megveszik a területet. Nekik nem tétel, ahol mondjuk egy 6 millió euró egy beruházás, nem
tétel nekik kifizetni 20 millió forintot egy ingatlanért és nem akarnak szórakozni bérleti



díjakkal. De itt ez esetben egy kisebb projekttel indulnának 1,2 hektárral elkezdik és egy
következő körben valósulna meg az üvegház, szerintem bérbe kell adni és kész. 

Kozma     György     képviselő: Még egyszer elmondom, hogyha az 1,2 hektár, akkor nekünk 1
hold földünk sem lesz, ha eladjuk. De nem adjuk el. Az utóbbi esetben, ha eladjuk, akkor
legalább lesz belőle bevételünk, mert amúgy sem tudjuk másképp értékesíteni, hasznosítani,
mert ott lesz ez az objektum.     

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja  : Ki kell számolni. 

Kozma     György     képviselő: Dehogy? 10-15 év múlva hogyan lesz egyébként, hogyan fog
majd amortizálódni, milyen lesz a fenntarthatósága? Ki fogja majd ezt megmondani? 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Jól van, de akkor egész évben fizeti a bérleti
díjat.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja:  De ki kell kalkulálni egy olyan bérleti díjat,
ami elfogadható.  és az akkor nem fog egyszerre elfogyni, hanem az mindig folyamatosan
érkezik. Mert most ha a 30 millió forintot, megkapjuk az 5 hektárra és gyorsan feléljük utána.
Itt meg azért apránként csak marad 150.000,- Ft.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Még annyit, hadd mondjak, hogyha jelenleg bérbe adunk egy
úgynevezett  zöldterületet,  akkor  27,-Ft  –ért  adjuk  bérbe  m2-ét.  Jelenleg  ennyivel  lehet
számolni. Az Oktogon Rubbert Kft. is ennyiért béreli a területet.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Hát az kevés.

Ferenczi Gábor polgármester: Jelenleg ez az ár, amiért bérbe adjuk. Természetesen lehet
ezen  emelni.  lehet  egyedi  ár,  amire  a  megállapodást  kötik.  Csak  azért  gondoltam,  hogy
elmondom.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én úgy gondolom, hogy abból kellene
kiindulni, hogy mintha értékesítenék. Egy olyan 6-8 évet vegyünk és számoljuk vissza, hogy
mit jelent az. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem rossz. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ha a 30 millió forintot visszaosszuk 5 évre, és
akkor megállapítjuk a bérleti díjat, akkor az már nekünk elfogadható. 

Kozma     György     képviselő: 3.280.000,- Ft évente. 



Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát a 2.000 m2 területért a gumis cég, akiknek a gumit
hordjuk, adjuk le, havi több mint 60.000,- Ft bérleti díjat fizet a 2.400 m2 területért. Hát ez
nem rossz bevétel szerintem a városnak arányaiban. Én azt gondolom, hogy egy ilyen
területnél, nyilván, hogy egy alacsonyabb árral kell számolni. Biztos, hogy nem lehet elkérni
27,- Ft-ot /m2-ért.

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Meg
kell próbálni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Csak mondom, hogy szerintem nem lehet elkérni. Fel lehet
ajánlani, de alku tárgyát képezi.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: 6 évre hogyan jönne ki a 27,- Ft-os összeggel?

Rosta     Zoltán     Szociális     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
270.000,- Ft évente. 

Kozma     György     képviselő: 3.280.000,- Ft. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor az 10 év. 30 millió forintot osszunk el
egy 5-6 éves intervallumba és akkor azt állapítsuk meg. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ki lehet egy olyan bérleti díjat találni, hogy a befektető se
menjen el és az önkormányzat is jól járjon. Én úgy gondolom, hogy egy olyan
kompromisszumos megoldás kellene.

Kozma     György     képviselő: Ha eladjuk 600,- Ft/m2 áron akkor biztos, hogy jobban járunk 6
évre. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Sokkal jobb a bérleti díj egyébként. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jobb a bérleti díj egyébként. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Javasoljuk a Képviselő-testületnek kialakítani
a bérleti díj megállapítását és ezen az áron adjuk oda hasznosításra.

c) Tájékoztatás kérés

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Igazából az egész csak tájékoztató jelleggel volna. Legutoljára a lakossági fórumon a
polgármester úr szájából hallottam ezeket a mondatokat. Legfontosabb a közösség építése,
ami abból áll, hogy helyi vállalkozásokkal kell megoldani a beszerzéseket. Devecser
városának költségvetése, ami abból áll, hogy lehetőség szerint minden beszerzést
Devecserben. Leszögezem semmiféle sértődöttség nincs bennem nem azért mondom. Kb. 2



hónapja tettem árajánlatot. Hosszú ideje én szállítom az önkormányzathoz, minden
intézménybe. Nem akkor kaptam meg amikor képviselő lettem, hanem már jóval előtte is
szállítottam. Leadtam egy árajánlatot azóta nem kaptam semmit. Viszont tudomásomra jutott,
hogy nem egy devecseri vállalkozó kapta meg. Örültem volna neki, hogyha egy devecseri
vállalkozó kapta volna meg helyettem. Mégis csak egy devecseriről volna szó. Tudomásomra
jutott, hogy nem egy devecseri cég szállít. A kettő nincs összhangban, amit a polgármester úr
mondott, olyan Orbán Viktori dolog, hogy ne azt nézzétek, hogy mint mondok, hanem azt
nézzétek mit csinálok. Igazából csak ezt szerettem volna tájékoztató jelleggel. Nem tudom,
hogy a Képviselő-testület tagjai tudnak-e erről a dologról. Polgármester úr nem tudom, hogy
tud-e erről a dologról, hogy egy soproni, vagy mosonmagyaróvári a szállító.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kb. 2 hónapja döntöttünk erről a dologról, elhangzott ez
képviselő-testületi ülésen, hogy központosított beszerzéssel fog menni az iskola, az óvoda,
hivatal stb.-nek az árubeszerzése. Egy árajánlat kérésekkel kezdtük. Én most nem látom ezt át.
Mert ilyen szinten nem követem. 

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nincs
is ezzel semmi gond.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Háztartási vegyi áruról van szó? Vagy miről?

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Teljesen mindegy, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy kb. 8 éve én szállítok mindenhova.
Megkeresett az önkormányzat, adtam be egy árajánlatot. Azóta semmi. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó rendben.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Az elmúlt időben a Csider Beáról is volt szó ugyan
ebben a témában.

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nem
helyi cég nyerte meg és tudomásomra jutott. Igazából az utca emberétől hamarabb megtud az
ember mindent és onnan tudtam meg, hogy egy nagyon messziről jövő cég soproni,
mosonmagyaróvári szállít.

Kozma     György     képviselő: De hát kiengedte meg? Hogy volt ez a beszállítói téma?

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Igazából 17 éve fizetem ide az iparűzési adómat. Nem csak én.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Illetve támogatod a rendezvényeket.

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az
nem érdekes. Helyi embereknek adok munkát, ez is egy szlogen, a polgármester úr szájából
hangzott el. Lehetőség szerint magyar termékeket árusítok, lehetőség szerint azokat szállítok
minden hova hosszú évek óta. Megbeszéltük, ki próbáltunk sok minden dolgot. 

Kozma     György     képviselő: Kirendelte meg ezeket a beszerzéseket?



Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Igazából azokat a termékeket szállítsam. Jó oké rendben. Igazából elég rossz, nekem az fáj,
hogy majd keressük egymást és tudomásom szerint az ár sem jó. 

Kozma     György     képviselő: Ne hogy ezt annyiba hagyjuk, hogyha már ez megtörtént.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Meg sem hallgatsz. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megkérem az iroda vezető asszonyt, hogy
adjon tájékoztatást arról, hogy a közbeszerzések hogyan történtek?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Több árajánlatot bekértek a Rosta úrtól is a kolléganő.
Összehasonlították az árakat. Első sorban magyar termékeket akarunk, de sajnos az anyagi
helyzetünk olyan, hogy nem magyar terméket választunk. De tudomásom szerint szociális
termékek esetében vannak termékek, most pl. a wc papír fogyott ki. Nagy mennyiségben,
árban, magyar termékkel próbáljuk pótolni azt. 

Kozma     György     képviselő: Pályáztatás esetén úgy működik az összes többi, hogy bekérés, ár
összehasonlítás és megnézi a testület, és tesz javaslatot, hogyha már ennyire kell,
központosított beszerzésről beszélünk. Úgy kell megtudni az újságokból, hogy ez megtörtént. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egy kérdést hadd tegyek fel elnök úr. A cégnek szerződése
van a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatallal?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Tudomásom szerint nincs.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát akkor miről beszélünk. Én is azt mondom, hogyha nincs
elkötelezve az önkormányzat, hogy onnan kötelező beszerezni amit be kell szerezni. Akkor
miért nem járhatna el a hivatal úgy, hogy a pénzügyi vezető ajánlatokat kér be? És ott veszi
meg, ahol az adott dolog olcsóbb. Ahol a legkedvezőbbnek látja költségvetési szempontból. 

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Hasonlítsák össze az árakat és akkor majd meglátja a polgármester úr, hogy mennyire drágább
amit idehoznak, mint amit én hordtam eddig. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hadd tudjunk végig menni. Vessék össze az árakat. Ha
minimális a különbség akkor nyilván semmi nem indokolja, hogy nagy tételben pl. toalett
papírt szerezzen be a város. De ha nagy különbség tapasztalható, akkor én mégis csak azt
gondolom a prioritás mégis csak az, hogyha 20 %-ot lehet spórolni pl. tisztítószereknél egy
iskola esetében, akkor nyilván nem tudom igazolni költségvetési szempontból, hogy helyben
kell megvenni a kiskereskedelemben, hogyha a gyártónál ez 20 %-kal olcsóbb. Mindössze
ennyiről van szó. Én nekem az utóbbi időben azért nem tűnt fel, mert kérdezte, hogy erről
tudok-e, mert az utóbbi időben miden nap találkoztam olyan számlával, amit a te céged állított
ki az önkormányzat nevére. 

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ezek
nyugvó számlák voltak még. 



Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó, de ha minden nap találkozok olyan számlával, ami a
Rosta és Társa Kft.-től érkezik be az önkormányzathoz, nyilván akkor ez nekem nem szúr
szemet. 

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Még
egyszer mondom, nem sértődésből, semmi ilyen nincs bennem. Tudom, hogy milyen árut
hoztak és mit kaptak, mert az utca emberétől már tudom. Igazából akkor tudnánk erről a
dologról érdemlegesen beszélni, hogyha az asztalon itt lenne az én számlám és szépen össze
lehetne hasonítani. Ennyi.

Kozma     György     képviselő: Meg a termék.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Erre egy példát hadd mondjak el. Van Devecserben 3
húsipari cég. Amit tagtársam mondott el teljesen támogatom, amit lehet helyben kell
megvenni. Tehát 3 húsipari céget egyénként megkerestem és mindegyik partner abban, hogy
Devecser Város önkormányzata felé, tekintettel arra, hogy devecseri cégekről van szó,
Devecser Város Önkormányzatáról van szó egy olyan megállapodást kell kötni, hogy a város
ezektől a cégektől rendkívül kedvező áron kapja meg helyben, a Gallustól a baromfi húst, a
Devecseri Húsüzemtől a sertés húst, felvágottat és egyéb száraz árut. A most nyílt Agro-bos
feldolgozóból meg a marha húst. Sőt az Agro-bos azt is hozzátette, hogyha a város esetleg
mégis meg tudná oldani a  gyepmesteri telepet, akkor a nyesedék húst ingyen és bérmentve
oda adja ennek a működtetésére. Így állt hozzá ez a három vállalkozás Devecser Város
Önkormányzatához. Még egyszer hadd hangsúlyozzam ki, hogy valóban az a prioritás, hogy a
devecseri cégeket próbáljuk meg helyzetbe hozni. De azt is meg kell érteni, hogy egy kis
kereskedelmi forgalmat lebonyolító kisbolt nem tud versenyezni egy nagy tételben egy
nagykereskedelmi forgalmazó lánccal, vagy egy gyártóval. És én azt gondolom, hogy egy
pénzügyi vezető akkor végzi felelősség teljesen a munkáját, hogyha ezekhez is kér be
árajánlatokat. 

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja: Ezzel
kapcsolatban az a véleményem. Igen nagyon sokban egyetértek. Viszont én úgy gondolom,
hogy egy önkormányzatnak az lenne a felelőssége, hogy példát mutasson. Másodszor
hasonlítsák össze a számlákat, igazából ez nem történt meg. Nincs is miről beszélni, mert
ahogy a Játcintot, engem vagy más céget nem keresett meg a polgármester úr, meg senki,
hogy üljünk le és nézzük meg. Nézzük meg, hogy ez a cég mit ajánlott, igazából tudod-e ezt
csinálni, vagy igazából nem tudod. Igazából most a levegőben van. Meg kell nézni a
számlákat. Úgy érzem senki nem nézi meg, nem úgy áll hozzá. Akkor igazából kinek volt az
érdeke, hogy egy 100 km-re lévő cég. Nekem senki ne mondja azt, hogy egy 100 km-re lévő
cég majd annyival olcsóbban idehozza, hogy alámenjen itt a helyben lévő partnereknek. 

Kozma     György     képviselő: Nem is annak a feltételezése. Annak a feltételezése polgármester
úr, hogy kijelenti polgármester úr, hogy mit szállítanak, ez ennyi áron, a másik annyi áron. Ez
volt a kérdés. A másik az, hogy a Képviselő-testület nem tud róla. Tudjon a Képviselő-testület
róla. Tudjon intézkedni, hogy akarják adni azt a lehetőséget, hogy más állapítja meg, hogy
más állapítsa meg a kialkudott beszállítói árat vagy pedig nem akarja átadni a lehetőséget.
Ennyire egyszerű. Meg, hogy húst szállítok, meg repülni az indulattól, hogy innen kapok, meg
onnan kapok. Beszéljük meg.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Teljesen felesleges és parttalan a vita. Szeretném



megkérdezni, hogy a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalnak a beszerzése az mióta volt
képviselő-testületi hatáskör? Mióta változott meg?

Kozma     György     képviselő: Annak idején is volt egy megkérdezés. Volt egy ilyen beszerzés,
minket is megkeresett a jegyző úr, hogy adjunk árajánlatot a beszállításra, csak nem éltünk
vele. A másik az, hogy azt hiszem akkor az összes vállalkozó, aki ilyen termékkel foglalkozik
meg lett kérdezve. És annak megfelelően szállítottak be helyi vállalkozók az önkormányzat
helyi érdekeltségébe. Ez igazából így zajlott.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Eddig sem én döntöttem el, meg nem is a Képviselő-testület
döntötte el. Semmi hivatalos szerződés erre nem volt. Eddig is a hivatal maga végezte és most
is a hivatal maga végzi a beszerzéseket. Miért lenne nekem kötelességem napi szinten
követni, hogy a papír és a WC papír, hogyan kerül beszerzésre?

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja. Éppen
azért hívom fel az önkormányzat figyelmét, hogy a költségvetését egyrészt egyensúlyban
tudja tartani. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megadom a pénzügyi vezetőnek a szót, aztán a
Zsoltinak is megadom és a vitát lezárom. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Azt a vádat kikérem magamnak meg a kolléganőnek is,
hogy nem végeztük el az összehasonlítást. Árajánlatokat kértek be. Akinek volt itt számlája
azokat össze tudtuk nézni, össze lett hasonlítva és ez egy kemény munka volt. Minden
vezetőnek a takarékosság a feladata és önálló jogköre, hogy a papírt hol szerezze be. Van
hivatalvezető, van művelődési ház, könyvtár vezető. Az intézményeknek kötelessége a
takarékosságra törekedni. Azokkal egyetértésben senkivel szerződésünk nem volt, most sincs.
Nem tudom, hogy milyen távlatokra kell gondolni, hogy kitől vettük a WC papírt, ugyanis
több helyről is vettünk már. Egy időben mindenki azt hajkurászta, hogy hol az akció, és hol az
olcsóbb. Mindenek előtt megelőzte az a munka, hogy az összes számla, a szemetes zsák, a
Hypo, a WC papír meg amit el lehet képzelni egy ilyen működtetésben össze lett hasonlítva a
számlákkal, meg ha jól emlékszem a Rosta úrnak volt a legmagasabb árajánlata. 

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend     és     Környeztvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor
legalább árat mondjon. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megadom a szót a Boldizsár Zsolt úrnak.
Legyünk már egy kicsit nagyobb tisztelettel. 

Boldizsár     Zsolt     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     tagja: Köszönöm a szót.
Tekintettel, hogy a bizottság két részről vizsgálja ezt a dolgot egyik az ár. Azt elhiszem, hogy
a soproniak mellett szól az ár, de feltételezem, hogy helyi vállalkozónak adjuk, aki itt fizet
iparűzési adót is és itt teremt munkahelyet is. A harmadik lábát nem találta senki sem, hogy a
minőségét is vizsgálják, kételkednek a lányok a hatásában, akik azon a végén állnak, akik ezt
a terméket használják. Elmondhatom, hogy sokkal gyengébb tisztító és fertőtlenítő szerek és
ezt azok a dolgozók mondják akik dolgoznak vele. 

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



Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. Tessék.

Kozma     György     képviselő: Ez ne a pénzügyi irodavezetőnek legyen a gondja, ugyanis van
mennyiségi, minőségi, ár összehasonlítás. Az ára állandóan változik. Ha mindenki, az
önkormányzat ilyen tervek mentén akar a beszerzésekkel élni, akkor teremtse meg ennek a
feltételeit. Legyen egy pár ember, aki erre javaslatot tesz. Követi a devecseri árakat, esetleg a
nagy beszállítói árakat. Szakmailag képes arra, hogy áttekintse a minőséget, a beszállítói
minőséget és akkor tegyen egyébként javaslatot azoknak, akik nem értenek hozzá. Vagy pedig
nem várható el mindenkitől, hogy ehhez értsen és nem lehet azt mondani hogy felvállaljuk
azokat a következményeket, amik ilyen beszerzésekkel járnak, hogy van belőle egy sértődés
és azt lehet mondani, hogy jogos, mert megtörtént és itt történt meg. Azt meg, hogy a
polgármester úr nem tud róla, az pedig a polgármestert minősíti. Mindenki azt csinál, amit
akar.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr szerintem, most állítsa le magát a
személyeskedéseivel. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Vitát én most lezárom. Mielőtt mi még itt
egymásnak esünk. Okulva még ebből az esetből, én úgy hiszem, hogyha a Zsoltinak a
véleményét is figyelembe vesszük, nézzük meg még egyszer milyen minőségű, használható
termék? Ha 5,- Ft-tal olcsóbb és nem lehet használni és dupla mennyiséget kell belőle
megvenni akkor nem biztos, hogy megéri. Okulva ebből az egészből, úgy hiszem legyünk
következetesek, és próbáljunk meg mindent úgy megoldani, hogy minél kevesebb legyen a
problémánk, a sérelmünk, mert azért ezeket a helyi vállalkozásokat is kell támogatni. Tessék
polgármester úr. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egy konstruktív ajánlatom lenne. Ezt a vitát egy zárt
bizottsági ülésen is el lehet végezni. Irodavezető asszony behozza azokat az árakat, amelyeket
a hivatal szerzett be. Behozzák a helyi vállalkozók is és a bizottság dönt. Én nem is akarok
ezen részt venni. A Gazdasági Bizottság megvizsgálja, és ennek tükrében eldönti, hogy
honnan érdemes beszerezni. Ez egy korrekt javaslat.

Kozma     György     képviselő: Polgármester úr egyébként azt kell csinálni, hogy meg kell
kérdezni, hogy egyébként milyen igények vannak. Mennyiségileg, élet szinten.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ezt minden terméknél őrület. Egy 500 terméknél nem tudja
eldönteni, hogy melyik érdemes. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Elnézést kérek ezt a vitát lezárom. Még van
egy rendeletünk.

Kozma     György     képviselő: Még nem fejeztem be. Hadd fejezzem be! Fel kell mérni a
költségvetési szerveknek az áruigényeit és akkor végleg kérnek rá egy árat, egy olyan árat,
ami árat ezek a vállalkozók adnak a kért mennyiségekre és akkor ezeket az árakat, akkor
tartsák is egész évben. De akkor az egyértelmű legyen, hogy egész évben marad. 

Rosta     Zoltán     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ezt
nem lehet.



Kozma     György     képviselő: Akkor legalább egy félévre adod. Értem én. De akkor meg
mégsem lehet ekkora mennyiség, meg árrés között igazságot tenni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. Akkor én ezt a témát
szeretném lezárni, mert van még tárgyalandó téma.

d) A mezei őrszolgálatról szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én szeretném megkérni a jegyző urat, hogy
tájékoztasson, hogy mi módosul, miért módosul?

Bendes     István     jegyző: A mezőőri rendeletben pontosítanánk, hogy bevallást szerepeltettünk
az alaprendeletben. Jelezték máshonnan, hogy ez inkább nyilatkozat legyen. Ez az egyik. A
másik, mivel a mezőőri rendelet alaprendelet, mint az iparűzési adó, kommunális adó, mint az
építményadó, telekadó. Tehát ezek az alapvető adók, az a célszerű, hogyha nem a jegyző írja
alá a határozatot, hanem a polgármester és akkor az a része, amennyiben fellebbezésre kerül
sor a Képviselő-testület elé kerül és II. fokon az dönt. Hogyha ez nem vezet eredményre, vagy
nem tetszik az illetőnek, akkor viszont megnyílik a bírói út ennek a mezőőri járuléknak az
elbírálása során. Ezt a módosítást emeltük ide be. Ennek egy részét már korábban jóváhagyta
a Képviselő-testület hiszen az SZMSZ-be beemeltettük a polgármestert, mint a mezőőri
járulék kivetőt és akkor ide kerül vissza a Képviselő-testület elé, ha valakinek gondja,
problémája van. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. Kinek van ezzel
kapcsolatban kérdése?

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Felmerült az is, hogy korábban a polgármester úr is
felvettette, hogy össze kellene hívni a mezőőri járulékot fizetőket egy fórumra. Mondják el az
egy éves tapasztalatokat, mi a véleményük ezzel kapcsolatban, elégedettek-e a mezőőri
szolgálattal kapcsolatban.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Így van. Amennyiben nincs további kérdés,
vélemény kérem, hogy ezt a rendelet módosítást fogadjuk el. 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 mezei őrszolgálatról szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendeletet alkossa meg.

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



299/2015.     (XII.     16.)     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a mezei őrszolgálatról szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg.

e) Petőfi téri parkoló

Bendes     István     jegyző: Még mindig húzódik a Petőfi téren, hogy fessünk parkolót, ne fessünk
parkolót. Tudjuk ez az egy szem, hogy a sarokban az ottani két boltnak a kiszolgálása
meglegyen. Nem partner ebben az egyik bolt úgy látom. A kezdeményező aki felénk fordult a
Laczkóné, hogyha lenne rá lehetőség akkor viszont csak ő kívánna szerződést kötni. Ha
belemenne ebbe az önkormányzat, akkor csak 1 x 3.000,- Ft lenne a díja. Kérdés, hogy
elfogadja-e Képviselő-testület.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én javaslom, hogy támogassuk őket, fogadjuk
el.  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 387/2015. (XI.16.) Kt. határozatával módosított 381/2015. (XI. 4.)
Kt. határozat 2./ pontja helyébe az alábbi 2./ pont lépjen:
2./ A kijelölés költségét a vállalkozónak kell fizetnie. A parkoló használatáért a járművek
elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet
alapján 3.000,-Ft bérleti díjat köteles fizetni a rakodás biztosításáért a Sarok ABC üzletlánc
üzlet tulajdonosa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal

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

300/2015.     (XII.     16.)     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 387/2015. (XI.16.) Kt. határozatával
módosított 381/2015. (XI. 4.) Kt. határozat 2./ pontja helyébe az
alábbi 2./ pont lépjen:

2./ A kijelölés költségét a vállalkozónak kell fizetnie. A parkoló
használatáért a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek
biztosításáról szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet alapján
3.000,-Ft bérleti díjat köteles fizetni a rakodás biztosításáért a Sarok
ABC üzletlánc üzlet tulajdonosa.
 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidő: 1.-2./ azonnal

f) Kátyúzási munkálatok

Bendes     István     jegyző: Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet arról, a múltkor már
döntött a Képviselő-testület a kátyúzási munkálatokról 2.230.144,- Ft értékben. Pótmunkák
keletkeztek a Hársfa utcában, a Szél utcában, a Miskei utcában, a Tűzoltóságnál is, a Honvéd
utcában, az Ifjúság utcában, az önkormányzat telephelyén és az Iskola előtt. Ez a pótmunka
pedig 1.806.444- Ft + Áfa. Kérnék, hogy ezt a pótmunkát rendeljük meg tőlük. Ennek a
munkának az elvégzésére igény van. A munkák elkezdésekor jöttek a jelentkezések, hogy jaj
itt is, jaj ott is meg kellene oldani a problémát. A fedezetünk meg van rá. Ha, hozzájárul a
Képviselő-testület, akkor még ezen területek kátyúzása legyen megoldva. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A munkák elkészültek már?

Szentes     Gáborné     beruházási     ügyintéző: Elkészültek.

Bendes     István     jegyző: Elkészült már. Igazából Gábor tudja. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én ehhez szeretnék egy kicsit, röviden igazolni, hogy meg
kellett csinálni ezeket a munkákat. Kapott a Képviselő-testület, tehát mindannyian egy
képeslapot. Tisztelt Önkormányzati Vezetőség! Devecser, Miskei u. 11-13. járdaszakasz
lépcsőfelújítását köszöni az ott közlekedők nevében dr. Tolnai Pál ottani lakos. Egyúttal
gazdagító együttműködést kívánok a város vezetőségének a lakosság között. Igazából itt a
lakosság nagyon díjazza. Eredetileg amikor felmérték a kátyúkat, akkor az a járda és a lépcső
nem volt benne, de ott többen jelezték, amikor látták a munkát, hogy a STRABAG végzi a
munkát, hogy nem lehetne-e megcsinálni, mert már 10, vagy 20 éve olyan. Ezt elvégeztük és
a lakosság megelégedésére történt. Ez egy példa a pótmunkákról. Most lényegében minden
lakossági kátyúzási igényt elvégeztünk, amiről az önkormányzatnak tudomása volt.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az
eredeti előterjesztés terv felmérése volt rossz, vagy pedig az igények nőttek. Nos, ez a járda
nem tartozott abba, de elkészült. De ez teljesen más munka, mert a STRABAG-nak a
többletét ki kell fizetni.

Szentes     Gáborné     beruházási     ügyintéző: A szerződés megkötése után jött be a többi kérés.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Voltak ilyenek, mert az Ifjúság utcában is
elmaradt egy darab, ami nagyon össze volt repedezve.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van. Itt a Deák tér 2.-ben is aszfaltoztak az udvaron.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági



tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát
képező belterületi útszakaszok kátyúzási, útbeszakadási és sávos helyreállítási munkáinak
elvégzésén felmerült pótmunkák értékét utólagosan hagyja jóvá mely munkákat a STRABAG
Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, 0224 hrsz.) végzett el 1.806.444,-Ft + Áfa összegben,
melyet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséből biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy szükséges intézkedéseket
megtegye, a megrendelőt aláírja. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal, 2015. december 31.

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

301/2015.     (XII.     16.)     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 az
Önkormányzat tulajdonát képező belterületi útszakaszok kátyúzási,
útbeszakadási és sávos helyreállítási munkáinak elvégzésén felmerült
pótmunkák értékét utólagosan hagyja jóvá mely munkákat a
STRABAG Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, 0224 hrsz.) végzett
el 1.806.444,-Ft + Áfa összegben, melyet az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséből biztosítsa.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy
szükséges intézkedéseket megtegye, a megrendelőt aláírja. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-2./ azonnal, 2015. december 31.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Van még?

Bendes     István     jegyző: Nekünk nincs.

Kozma     György     képviselő: Akkor azt szeretném javasolni Rosta Zoltán felvetésére, hogy
amíg nem dőlnek el, hogy a beszállítói kör milyen áron, árszinten dolgozik akkor addig
állítsák vissza az eredetire.

Bendes     István     jegyző: Nincs eredeti.

Kozma     György     képviselő: Jó. Akkor helyi vállalkozásoknak megfelelően. Amíg ez nem dől
el, mindenkitől azt várom el, hogy ezt támogassa, hogy innentől kezdve itt ez a probléma
szűnjön meg. Kivetjük az iparűzési adót, itteni vállalkozások itteni embereknek adnak
munkahelyet. Ezeket tessék visszaállítani eredeti formában. 
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