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Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi; 
Oktatási, Kulturális és Sport; valamint Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi 
Bizottságainak 2016. február 22-én  (hétfőn) 13  órai kezdettel megtartott együttes nyilvános 
üléséről. 

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

Jelen vannak:      Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

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

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

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

 

Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság:

Óvári Márton bizottság elnöke
Holczinger László
Bognár Ferencné
Rosta Zoltán bizottsági tagok



Távolmaradásukat előzetesen bejelentették:
Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja
Séfer Hajnalka Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja
Szövérfi Zoltánné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmei Bizottság tagja

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Ferenczi Gábor polgármester
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Szentes Gáborné beruházási ügyintéző
Kozma György képviselő
Molnár Kadocsa Startmunkaprogram vezető
Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
Baráth András Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
Benkő István DVTV elnöke
Magyar Károly önkormányzati dolgozó 

 
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 4 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 4 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./ Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

2./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2013. (XII. 
19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Ferenczi Gábor
polgármester

3./ A szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

4./ Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 
Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

5./ Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 
Laktanya üzemeltetéssel kapcsolatban

Ferenczi Gábor
polgármester

6./ „FAVE”  Faipari Gyártó és Ker. Kft. kérelme 472 hrsz-ú 
ingatlan vételére

Ferenczi Gábor
polgármester

7./ Devecseri 1013/79 hrsz.-ú lakótelek értékesítése Ferenczi Gábor
polgármester

8./ Devecseri 1013/80 hrsz.-ú lakótelek értékesítése Ferenczi Gábor
polgármester

9./ Devecser 274/2 hrsz.-ú ingatlanon csarnok építés ügye Ferenczi Gábor
polgármester

10./ Oktogon-Rubber Kft. 0623/2 hrsz.-ú ingatlanon terület 
bérlése

Ferenczi Gábor
polgármester

11./ Devecser, Meggyeserdőn Verga Zrt.-vel megkötött 
erdőgazdálkodási szerződés megszüntetése

Ferenczi Gábor
polgármester

12./ Tanyagondnoki állásra érkezett pályázatok elbírálása Ferenczi Gábor
polgármester

14./ A Devecseri Foltvarró Kör kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

15./ 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 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő 
vesz részt. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen szavazattal –  egyhangúlag –  a 
napirendet az alábbiak szerint fogadta el:
   

N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

1./ Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

4./ Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 
Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

13./ A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári 
nyitvatartási ideje

Ferenczi Gábor
polgármester

15./ Vegyes ügyek

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és Ügyrendi 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 Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi 
Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

1./ Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

2./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2013. (XII. 
19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Ferenczi Gábor
polgármester

3./ A szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

8./ Devecseri 1013/80 hrsz.-ú lakótelek értékesítése Ferenczi Gábor
polgármester

12./ Tanyagondnoki állásra érkezett pályázatok elbírálása Ferenczi Gábor
polgármester

15./ Vegyes ügyek



N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:  

Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megkaptuk a legfontosabbat az Önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet. Határidőben vagyunk. 
Amennyiben nem tudjuk elfogadni, akkor nem lesz normatív támogatásunk. Ezért javaslatot 
teszek arra vonatkozólag, hogy a részletekbe egyelőre ne menjünk bele és egységesen egy 15 
%-kal minden szakfeladatot 15 %-os működési költséggel csökkentsük le, és így fogadjuk el 
és lesz időnk a módosításokra, amennyiben a későbbiek folyamán a részletes  egyeztetést 
megtartjuk. Azt az elvet, amit kértünk, ami novemberben már megszületett, hogy úgy 
készüljön a költségvetés, hogy egy szigorú költségvetés legyen. Ez nem lett figyelembe véve. 
Egy az egyben minden költségvetési oldal el lett fogadva. Ezért tulajdonképpen ezt a 
javaslatot megteszem ahhoz, hogy a normatív támogatásokat le tudjuk igényelni, ne legyen 
gondja az Önkormányzatnak a működése során. Ráérünk egyébként  később azokat a 
kiegészítéseket, a szükséges módosításokat megtenni, ezt a jegyző úrral leegyeztettem, ennek 
különösebb akadálya nincs. Dolgozzuk át és szerdán így javaslom  elfogadásra, mert 
részleteibe nem tudunk belemenni, mert akkor igen hosszú lesz és akkor nem lesz 
költségvetésünk. Nem tudom, hogy a Bizottság tagjainak mi a véleménye. Én kérem szépen 
azt, hogy megfelelően így támogassuk és akkor minden intézmény tud dolgozni, mindenki 
megfelelően el tudja látni a feladatát és később korrigálni tudjuk azokat a dolgokat, ami itt 
esetleg felmerül. Jelen pillanatban amennyiben úgy nézem, mert én átnéztem a költségvetést 
részletesen, ha nem emelnénk meg azokat a bevételi forrásokat, amelyek tulajdonképpen a 
hiányt pótolják, akkor egy igen hiányos költségvetéssel kellene indulnunk. Hiányos 
költségvetést a  Képviselő-testületnek nincs módjában elfogadni a jelenlegi jogszabályok 
alapján. Így leegyszerűsítenénk a dolgokat, és akkor később részletes egyeztetéssel végig 
mennénk pontonként kivesézve, mert erre most már időnk nincsen. Köszönöm szépen. Tessék 
parancsolni. 

Kozma     György     képviselő:   Annyit szeretnék hozzászólni, mint  tanácskozási  joggal  jelen 
lévő, hogy nem vagyunk elkésve. Nem vagyunk elkésve azért, mert március 15-ig szerintem 
el fogjuk tudni fogadni a költségvetést, ha garanciálisan előttünk vannak azok a módosítások, 
amit innen-onnan kértünk, illetve amit kérek. Ezt elmondtam már múltkor. Ennek nyomait 
nem tudom, hogy láthatóan, vagy nem láthatóan, de még fel nem tüntették. Úgyhogy én abban 
biankót nem fogok kiállítani senkinek  sem  az  önkormányzati  ülésen, hogy egy olyan 
költségvetést fogadjak el, amit nem ismerek. Tehát a költségvetés az több százmilliós dolog. 
Abba, ha valaki belemegy úgy, hogy nem tudja, hogy mi lesz benne. Ez a 15 %-os csökkentés 
ez egy jól hangzó csökkentés, de én látni akarom.  Akkor viszont azt kell mondani, a múlt 
héten is erről volt szó, úgy váltunk el, kértem, hogy az önkormányzatnál hajtsák végre azokat 
a személyi, illetve költségcsökkentési javaslatokat, amiket kértünk. Nem tették meg. 
Gyakorlatilag ezt tovább megígérni, hogy majd ekkor, meg majd akkor. Nem szorít az idő. Én 



azt kérem mindenkitől, hogy ne fogadja el ezt a költségvetést. Csak azt fogadják el, ami előre 
láthatólag tükrözni fogja a következő időszak tartalmi működését. 

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

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: A költségvetésnél szeretném azt hozzátenni, hogy intézményeinkben is lesz 
egy-pár olyan költség, ami ez idáig nem volt látható és ebben az évben fog jelentkezni. Erre is 
valamiféleképpen valamekkora összeget  félre  kellene tenni.  Már az elkészültének,  tehát  a 
garanciális időszakban is jeleztük, hogy az úgy nevezett zsidó iskolának, a tornatermének a 
padlója  az úgy nem jó,  ahogy az elkészült  annak idején.  Voltak kísérletek arra,  hogy így 
megoldjuk, úgy megoldjuk. Most az igazgató-helyettestől azt a tájékoztatást kaptam, hogy 
nem fogják abba a tornaterembe engedni a gyerekeket ugyanis a múlt héten három baleset 
történt.  Jegyzőkönyv,  minden  megvan  hozzá.  Tehát  a  hézagok azok  olyan  szinten 
balesetveszélyesek, hogy ezeket a gyerekeket nem lehet oda engedni. Tehát én kérem, hogy 
nézzék  azt  meg  szakemberek,  kezdjünk  azzal  valamit,  mert  egyszerűen  nem  tudunk 
megfelelni a mindennapos testnevelésnek, és akkor ezt a fenntartó, a KLIK fele ezt jeleznünk 
kell. Egyelőre saját szűk körben vagyunk, próbáljuk meg megoldani ezt a helyzetet. Tudom, 
hogy már a kivitelezésnél voltak vele problémák. Akkor jeleztük több esetben és a javítás 
elméletileg megtörtént, gyakorlatilag nem történt semmi, mert ugyan úgy ez a laminált padló 
van lerakva hézagokkal, amik borzasztóan balesetveszélyesek. A másik, a TIOP pályázaton 
keresztül beszerzésre került 13 interaktív tábla azoknak a projektorai közül most megint kezd 
tönkre menni. Ezek viszonylag nagy értékű táblák, olyan milliós nagyságrendű dolgok, és a 
projektorok javítása sem lesz olyan olcsó.  Darabonként  olyan százezres  tétel  lesz.  Ezeket 
mindenféleképpen tervezni kell. Most jelen pillanatban kettő, ami teljesen tönkre ment és van 
egy még,  ami  nagyon  halványan  világít,  de  ez  várható  a  többinél  is.  Aztán  a  múlthéten 
keresett meg egy család, hogy a gyerekeit Somlóvásárhelyről visszahozná ide az iskolába, és 
Székpusztára  költöznek.  A mai  nap folyamán bejött,  hogy mégsem tudnak  visszaköltözni 
Székpusztára, mert nincsen áram az épületben. Úgy tudom, hogy voltak bent a polgármester 
úrnál, illetve az Önkormányzatnál. A szülő elmondása alapján villanyoszlop hiányzik ahhoz, 
hogy bekössék hozzájuk a villanyt. Most igazából ennek a szolgáltatásnak a rendelkezésre 
állása az Önkormányzat feladata. Próbáljuk meg itt  is segíteni, hogy bekössék hozzájuk a 
villanyt. Ez is lehet, hogy a költségvetésbe bele fog számítani. Ami még egy nagyon fájó pont, 
nem  nekem,  idősektől  hallottam,  meg  az  Ács  Attila  ügyvezető  igazgató  úrtól,  hogy  a 
ravatalozóval valamit kezdeni kellene. Nézni kell rá folyamatosan pályázatokat. Ha nem lesz 
rá  pályázat,  akkor  mindenféleképpen valami  állagmegóvást,  vagy valami  ilyesmit  kell  ott 
tenni,  mert  az  úgynevezett  új  temetőnek,  a  kinti  temetőnek  a  ravatalozója  az  méltatlan 
állapotban van. Ugye azt szokták mondani, hogyha egy településre bemész, akkor nézd meg a 
temetőjét,  akkor  egyből  kapsz  egy  képet  magáról  a  településről,  a  működésről  is  írnak. 
Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna hozzátenni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Köszönjük  szépen.  Szeretnék  reagálni.  A 
Damjanich u. 1. szám alatt akkor a holnapi nap folyamán megnézzük, hogy milyen formában 
lehet egyébként ezt az irritációt kiváltani. Meg kell nézni azt a módszert, hogy a fal szélén 
esetleg  kiindulva  és  onnan  nagyobb  hézagot  hagyni,  hogy középen  az  irritációs  hézagot 
eltüntessük.  A tervező ezt  tervezte  oda sajnos.  Nem számolt  azzal,  hogy ilyen  hosszú  az 
épületrész. Nyilván ezt orvosolni kell.  Meg fogjuk nézni, hogy milyen műszaki megoldást 
tudunk rövid időn belül  kialakítani.  Esetleg  egy öntapadós  gumicsíkkal,  vagy egy valami 



mozgékony anyaggal  kitölteni,  hogy az  eltűnjön.  Természetesen ezek a  felmerült  igények 
jogosak,  mert  ez  a  működésüket  befolyásolják.  Azért  kértem egyébként  nézzük  át,  mert 
egyenként, tételenként ma nem fogunk tudni elérni, hogy tételenként vizsgáljuk meg. A másik 
az,  hogy  azért  kértem  azt,  hogy  első  nekifutással  ezt  a  csökkentést  minden  feladaton 
eszközöljük és utána tulajdonképpen ezeket részletesen kivesézve tudjuk beépíteni. Azt, hogy 
mikorra  tudjuk,  elfogadni  a  költségvetést  nem  tudom.  Jegyző  urat  megkérdezem,  hogy 
amennyiben február 28-ig nem kerül elfogadásra, akkor a normatív támogatások veszélybe 
kerülnek? 

Bendes     István     jegyző:   Harminc napunk van. Február 15-én kiadtuk, akkor március 15-ig 
van. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Akkor át kell dolgozni.

Bendes     István     jegyző:   Ha nem akkor leáll az Önkormányzat. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Akkor át kell dolgozni azt a javaslatot, amit én 
tettem és utána gyakorlatilag végig kell menni tételenként. 

Kozma     György     képviselő:   Ehhez kapcsolódóan, mint, ahogy régen csináltuk annak idején, 
amikor normálisan ment minden, azt tettük, hogy novemberben soronként végigmentünk a 
dolgokon és  annak eredményeként jött ki az a költségvetés, ami hiteles volt. Én abba még 
egyszer mondom, hogy nem tudok belemenni, hogy a költségvetési eredmény miatt, majd a 
felhalmozásunkból, a saját vagyonunkból, tehát hogyha szépen lefinanszírozzuk a hiányunkat. 
Tehát feléljük azt egyébként, amit  megtakarítottunk. Egyébként azt jogszabály is tiltja. Úgy 
tüntettük el ezt a bevételt, ami egyébként felhalmozási célú volt, hogy a jogszabály tiltotta és 
annak ellenére felhasználtuk működésre. Azért gondolom, vizsgálják ezt a későbbiekben, 
hogy hogyan történt, mi történt.

Bendes     István     jegyző:   Ilyen nekünk nincsen. De nincsen ilyen jogszabály hozzá.

Kozma     György     képviselő:   De van. Oké tisztázni fogjuk. Semmi gond.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Én annyit szeretnék hozzászólni, hogy 
én nem értettem már a múlt héten sem, a bizottsági elnök úr nem volt itt, de a Kozma György 
úr megjegyezte, hogy ő már akkor sem értett egyet vele és most sem fog egyetérteni vele, meg 
majd a testületi ülésen sem. Én megkérdezném azért, ezt a költségvetést kik állították össze? 
Nem szakemberek állították össze? Nem volt ott a pénzügyi bizottságnak az elnöke a 
költségvetés készítésénél? 

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

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem tudták, hogy mit állítanak össze?

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



Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: És nem is tudta végig olvasni? Pékek, 
vagy kőművesek állították össze ezt a költségvetést? Hát, hogy néz ez ki? Hát lejáratása ez az 
Önkormányzatnak, a jegyzőnek, a pénzügyi vezetőnek, mindenkinek, aki ezt a költségvetést 
összeállította. Abszolút nem értek egyet ezzel, hogy húzzuk, halasszuk állandóan, tegyük át 
egyik napról a másikra. Akkor még júniusban sem lesz itt költségvetése az Önkormányzatnak. 
Gondoljunk csak vissza a múlt évre.

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

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Elnézést kérek, most én beszélek. 

Bognár Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság; Szociális, Egészségügyi, Rend- 
és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Így van.

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A múlt  évben úgy ment  az egész 
2015. évi költségvetés, hogy egy csomó mínuszunk volt. Végül az Önkormányzat ledolgozta 
ezt a mínuszt és mégis belefértünk a keretösszegbe. Hát mit képzelnek, mit gondolnak itt a 
képviselők,  mit  gondol  itt  az  egész  szervezet,  mit  gondolnak  arról,  hogy  ebben  a 
költségvetésben olyan elrejtett dolgok szerepelnek, hogy majd emiatt nem tudjuk végrehajtani 
majd a költségvetést? Hát sokkal jobb a helyzetünk, mint a 2015. évi volt. Hát, ha egy kicsit  
azt akarjuk, hogy haladjunk, hogy fejlődjünk, akkor pedig ezt a költségvetést, ragaszkodni 
kell hozzá, hogy egy kicsi megmozdulást előre, hogy mutassunk valamit. De, ha ezt itt valaki 
akadályozza és nem ért ezzel egyet, mint a Kozma György, ahogy azt mondta már a múlt 
héten és most is, hogy ő még a testületi ülésen sem fog ezzel egyetérteni. Hát akkor uraim 
össze lehet itt ülni minden héten ötször ebben az Önkormányzatban, itt soha az életben nem 
lesz egy tisztességes, egy normális költségvetés. Ennyi röviden a véleményem. És tiszteljük 
meg, meg becsüljük meg azokat, akik ezt az óriási munkát, mert óriási munka van ebben a 
költségvetésben,  akik  ezt  elkészítették.  És  akkor  tessék megjelölni,  megjegyezni  azokat  a 
pontokat, amikkel nem értenek egyet, vagy amit nem értenek, vagy nem tudják, hogy mit 
jelent, akkor kérdezzék meg. De mondom ezt, szakemberek állították össze. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Elnézést  kérek  bizottsági  tagunk, 
visszautasítom ezeket a vádakat. 

Vörös  Tibor  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Ne  utasítson  vissza,  semmit  ne 
utasítson vissza. Nekem ugyan olyan jogom van beszélni, mint önnek. 

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

Vörös  Tibor Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Semmivel  sem különb,  mint  én 
vagyok. Ugyan olyan tag. És megmondom, a Kormányhivatalhoz fogok fordulni. Ügyrendi 
bizottsági tag is vagyok, pénzügyi bizottsági tag is vagyok és itt ügyrendi problémák vannak, 
összeférhetetlenségi problémák. És azt látom, hogy az egész Önkormányzatban itt megy a 
széthúzás.  Önök  arra  játszanak,  hogy  ez  a  szervezet,  ez  az  Önkormányzat  minél  előbb 
oszlassa fel magát. Hát, ha ezt szeretnék elérni, ezt mondják meg nyíltan. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Elnézést kérek, az ülést, azt én vezetem.

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mondják meg nyíltan. De nem ilyen 
hátulról, hogy hetente kétszer ide összejövünk, és akkor csináljuk itt a gyűléseket.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Elnézést kérek. Betetszik fejezni? Én vezetem 
az ülést.

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Maga vezeti.  Maga egy nagyképű 
megmondom mi. Maga önmagát ajnározza. Egyszerűen nem bírja elviselni azt, hogyha más 
önnek ellent mond. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tisztelt Uram tessék befejezni!

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ha önnek valaki ellent mond, akkor 
azt ön nem tudja elviselni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én el tudom viselni. 

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Beképzelt. Nem tudom, hogy kell, hol 
kell ezt minden alkalommal kihangsúlyozni, hogy én vagyok, hogy én vezetem. 

Kozma György képviselő: Legyen szíves befejezni! 

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem kell. Nem ön a bizottság elnöke. 

Kozma György képviselő: Jegyző úr legyen szíves beleszólni!

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Egy kicsikét jó lenne, ha visszafogná 
magát jó? Nagyon-nagyon jó lenne, ha visszafogná magát! 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tessék,  viselkedni uram, mert én erre nem 
adtam okot!

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ne adjon nekem tanácsokat jó! Ezt 
adta az előző négy évben az előző Önkormányzattal és hangoztatta 8 évvel ezelőtt, amikor 
polgármester volt.  Minden egyes ülés jegyzőkönyvében meg lehet nézni,  hogy maga csak 
mindenkit, a jegyzőkönyvben ott van, hogy ezt a hangot visszautasítom, hogy beszél vele. 
Legyen az,  bárki volt,  a Farnadi Gyulától kezdve, a Toldiig, a Kovácsig mindenkit,  maga 
mindenkit maga mögé szorított, mert azt hitte, hogy ön.
    
Kozma György képviselő: Tibor próbáld megérteni! Higgadj le!

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem értem meg!



Kozma     György     képviselő:   Saját vagyont működési célra éljük fel. Nem érted meg?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Érdemes tovább folytatni az ülést, vagy nem 
érdemes folytatni? Ezt a hangnemet!

Vörös  Tibor  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Úgy  kellene  folytatni,  hogy  a 
költségvetésről. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Arról beszélünk. Ön nem arról beszél. 

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem arról, hogy halasszunk állandó 
jelleggel. Mondják meg, mik azok a pontok, mik azok a részletek. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Jó.  Ha  nem  értesz  hozzá,  akkor  hiába 
magyarázom. Ha nem értesz hozzá, nem tehetek róla. 

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ki nem ért hozzá?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Te. 
 
Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ne mondjál már ilyen marhaságot!

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

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Miért nem vettél részt a költségvetés 
készítésében? A pénzügyi bizottságnak a vezetőjének részt kellene vennie. Miért nem vettél 
részt?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az első egyeztetésen ott voltam, utána nem 
szólt nekem senki sem, hogy hogyan készül a költségvetés. Na, most erről ennyit.

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hát ezt egyszerűen nem hiszem el. 

Kozma György képviselő: Megmondom én is kaptam meghívót, aztán senki nem mondta 
azt, hogy ilyenkor, vagy olyankor, mikor akarják összehívni.

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Lejáratjuk itt az egész önkormányzati 
dolgozókat.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Elnézést  kérek.  Én  tisztességesen  már 
novemberben elkezdtem a költségvetésről tárgyalni. A pénzügyi iroda vezetőjével leültünk, a 
polgármester úrral leültünk. Elmondtuk az irányvonalakat, hogy hogyan kell. Kérem szépen 
utána nekem nem szólt senki sem. Egész egyszerűen ezt az anyagot én megkaptam. Nem 



mondhatom el a véleményemet? Én nem rossz szándékkal teszem fel uram. Én csak teljesen 
jó  szándékkal,  és  hogyha  mínuszos  lesz  a  költségvetésünkben,  mert  az  egyik-másik 
intézmény, az intézménynek a költségvetését egy az egyben el lett fogadva, úgy ahogy be lett 
terjesztve. Most ne haragudjon, most nem lehet, amikor az egész büdzsé üres? Nem lehet 
megszorításokat tenni? Nem lehet felülértékelni bizonyos dolgokat? Azt gondoljátok, hogy jó 
úton járunk ilyen formában? 

Dukán Gabriella aljegyző: Kinga szeretne.

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

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Kérdezni szeretnék a 15 %-kal kapcsolatban, mert a 
tervezetben 2016-os oszlop mellett látszik, hogy nagyon sok helyen például kompenzáljuk, 
hogy a munkaszerződéssel pótoljuk. 

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

Szabó  Kinga  pénzügyi  irodavezető: Mert  komoly  gond,  hogyha  most  történik  létszám 
leépítés,  akkor  felmentési  idő,  meg  ilyenekkel  kell  számolni  ez  az  egyik.  Kettő  a 
közalkalmazotti, meg egyéb béreket nem lehet itt csökkenteni. Most az a kérdésem, hogy egy 
öntetűen, mert én rajtam nem múlik.    

Kozma György képviselő: Ki kell venni.
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Vannak tartalékok egyébként  az  egészben. 
Vannak tartalékok.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Akkor egységesen csökkentsük?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Igen.  Egységesen  az  egészből,  mert 
megmondom, hogy miért. Az a helyzet, azért szükséges, mert vannak tartalékok, és hogyha 
átnézzük  tételesen,  ha  végig  megyünk  a  sorokon  és  ténylegesen  az  jön  ki,  és  nem kell 
megszigorítani akkor  ám, legyen. De ott  van a rendeletünkben,  az szerepel,  hogy minden 
önálló  szervezet  költségvetése,  amikor  el  van  fogadva,  az  szentírás  és  ő  saját  maga 
gazdálkodik  és  elköltheti  azt  a  keretet.  Na,  most  ezt  akarom  megszüntetni,  vagy 
megakadályozni, hogy egy önálló költségvetési szervnek a gazdálkodását most elfogadjuk, 
aztán szabadon ezt a pénz elköltheti. Tetszik érteni?

Szabó  Kinga  pénzügyi  irodavezető: Jó.  Én  csak  kérdezem.  És  még  annyit  szeretnék 
mondani, hogy 2014-ben valóban az Önkormányzat elköltötte a felhalmozási bevételeit, de 
2015 januárjában teljes egészében visszapótoltuk. 
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én azért mondtam tételenként, mert itt van a 
közvilágítás  a  9.800.000,-Ft-tal  van  bent  kevesebb.  Ezeket  azért  feladatonként  kell 
megnéznünk  és  végig  rágni,  hogy  igen  egy  megbízható  legyen  és  tisztában  legyünk  a 



dolgainkkal és ne kelljen utána úgy módosítgatni, hogy minden hónapban össze kell ülnünk, 
és levenni, vagy emelni. Szóval ezért bátorkodtam ezt a javaslatot megtenni. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Egy pillanat.  A közvilágítás. Éppen most van egy 5 
millió  forintos elszámolási  számlánk.  Tehát  én hiába vettem le  a  költséget.  Az a helyzet, 
tavaly összesen 5 millió volt  a közvilágítási  áramdíj. Most januárban 5 milliós elszámoló 
számlát  küldtek  az  elmúlt  évre.  Megreklamáltuk.  Akkor  1  millióval  kevesebb  lett.  Tehát 
mondhatom én, hogy. De ezt a számlát, ezt ki kell fizetni.
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor utána kell nézni, mert pont az volt a 
lényege.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Megreklamáltuk. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az volt a lényege, hogy nekünk a lámpatestek 
a saját tulajdonunk, az után nem kell bérleti díjat fizetni.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: De ez áramdíj.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó, kifejezetten áramdíj, azt meg ki kell fizetni.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Körülbelül duplája. 

Szabó  Kinga  pénzügyi  irodavezető: Még  folytatódik  a  vizsgálódás  ezzel  kapcsolatban, 
egyelőre még nem zártuk le.

Kozma  György  képviselő: Megkérdezném,  hogy  az  Önkormányzatnak  mennyi  most  a 
létszámkerete. Az engedélyezett. 

Bendes István jegyző: Bent van. 

Kozma György képviselő: A régiben a 10-es melléklet.

Dukán Gabriella aljegyző: A 9-es és a 10-es. A Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat és 
Központban, ott nem 5 fő, hanem 6. Tehát 6.

Kozma György képviselő: 197 fő. Itt is valami akkor nem stimmel. A múltkor elmondtam, 
hogy én a Startmunkaprogram vezetőjét kivenném az önkormányzati tevékenységből. Őneki 
ott  van  a  saját  tevékenysége,  tartsa  fel  abból  magát.  Illetve  azokat  a  létszámbővítéseket, 
amelyek ehhez kapcsolódtak a múlt évben, ami vitatható, azokat is kivenném. Ugyanakkor, 
már javaslatot tettem különböző más takarékossági intézkedésekre is. Akár a Devecseri Ujság 
főszerkesztőjének a megbízása, akár más jellegű megtakarításra, költségcsökkentésre irányuló 
konkrét  lépés.  Tehát  én ezeket  kértem.  Jegyző úr  felírta  és  annyiban maradt  a  dolog.  Én 
ismételten kérem, hogy ezeket a dolgokat lépjük meg, mert ezeknek semmi köze. Nem építő 
jellegűek, abszolút nem indokoltak. Én nem értek egyet. Én tudom, hogy polgármester úr el 
fogja mondani a saját variációját. Én kérem, hogy szavazza meg a testület, vagy ne szavazza 
meg, a testületnek ez a dolga ennyire egyszerű. 



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

Ferenczi  Gábor polgármester: Köszönöm szépen.  Akkor  én  itt  megpróbálnék  mindenre 
válaszolni, ami itt elhangzott. Mayer Gábor képviselő úr jelezte, hogy az iskolában lesznek 
olyan  költségek,  amiket  mindenféleképpen idén be  kellene  tervezni.  Én ezt  már  jeleztem 
korábban  is,  hogy  maximálisan  egyetértek.  Nyilvánvalóan  a  költségvetés  tervezésekor 
elsőbbséget  kelljen,  kell,  élvezzenek  az  oktatási,  szociális,  illetve  az  egészségügyi 
intézmények.  Azt  gondolom,  hogy  ezek  a  területek  azok,  amelyek  a  település  jövőjét 
leginkább meghatározzák. Tehát én azt gondolom, hogy az iskola, az óvoda üzemeltetése az 
semmi  esetre  sem lehet  finanszírozási  kérdés  a  mi  esetünkben.  Magyarán  bármilyen más 
területről el lehet venni forrásokat, de én azt gondolom, hogy ezekről a területekről nem. A 
tornateremmel kapcsolatban én is  úgy látom, hogy a Damjanich utcai  épületben csak egy 
időleges  megoldás  lenne  az,  hogyha  kijavítanánk  ott  a  parkettát,  az  ismét  meg  fog  ott 
hibásodni.  Tehát  javasolnám,  hogy  a  tornateremre  vonatkozólag  mérjük  fel,  hogy  mibe 
kerülne  egy  műgyanta  bevonat,  ami  valószínű  a  legtartósabb  megoldás  lenne  és  ezt 
mindenképpen ebben az évben meg kell oldani, hiszen különben a gyermekeknek nem lesz 
biztosítva  a  kötelező  testnevelési  óra.  A napi  egy  órás  testnevelést  a  törvény szerint  azt 
mindenféleképpen biztosítani kell. Ugye a kis iskola tanulói is használják ezt a tornatermet. 
Tehát  én  azt  gondolom,  hogy  ez  elsőbbséget  kell,  hogy  élvezzen.  A  székpusztai 
villanyszolgáltatással  kapcsolatban  a  hivatalt  szeretném  kérni,  hogy  gyorsítsuk  fel  az 
ügyintézést. Néhány héttel ezelőtt valóban voltak nálam székpusztai lakosok és megígértük 
nekik,  hogy az  adminisztrációban segítünk nekik.  Ugye  itt  már  évek óta  nincs  megoldva 
egyébként  a  villany.  Én  ezt  elmondtam  már  többször  testületi  ülésen  is,  hogy  én  úgy 
gondolom, hogy a külterületen élők is megérdemlik azt a figyelmet, mint amit a belvárosi 
lakosok. Sőt én azt mondom, hogy ezek a területek fel tudjanak zárkózni. Hogy az ott élők 
valamilyen módon fel tudjanak zárkózni, ehhez mindenféleképpen szükség van arra, hogy az 
ottani infrastruktúrát valamilyen módon fejlesztjük. Ugye a korábbi testületi ülésen szó volt 
róla,  hogy  a  sándormajoriak  számára  önkormányzati,  felszedett,  használt  beton  elemeket 
odaszállítunk, és abból építünk ki egy járdaszakaszt, hogy ne 20-30 cm-es sárban kelljen ott 
közlekedni  a  gyerekeknek.  Illetve,  most  a  téli  időszakban vállaltuk  azt  is,  hogy ezeket  a 
gyerekeket  ebben  az  időszakban  beszállítjuk  az  iskolába.  Én  azt  gondolom,  hogy  a 
székpusztaiak  esetében  is  folytatni  kell  az  idei  évben  az  ott  felgyülemlett  szemétnek  a 
kitisztítását, a kitakarítását a területnek. Ebben az évben én azt gondolom, nem nagyon van 
arra  lehetőségünk,  hogy  kölcsönözzünk  a  Városüzemeltetési  Kft-nek  dolgozókat  a 
Startmunkaprogramból, hanem ezeknek a külterületeknek a tisztítását kell teljes egészében az 
illegális  hulladékkezelő  munkacsoportnak végezni.  Ravatalozó került  szóba.  Ács  Attilával 
magam is egyeztettem. Valóban jó lenne, ha valamilyen pályázatunk lenne erre vonatkozólag. 
Amennyiben  a  költségvetésbe  belefér,  nyilván  támogatjuk.  Még  a  tornateremmel 
kapcsolatban, hadd jegyezzem meg, hogy most nyílt  egy pályázati  lehetőség,  ami érdekes 
módon nem önkormányzatok számára,  hanem civil  szervezetek számára áll  rendelkezésre. 
Két  olyan  civil  szervezet  is  van  a  településen,  akik  pályázhatnának  egy  új  tornaterem 
építésére.  Az  egyik  a  devecseri  sportegyesület,  a  másik  pedig  a  máltai  szeretetszolgálat 
egyesület.  A pályázati  anyagot  múlt  hét  második  felében  elküldtük  a  részükre,  illetve  én 
magam  egyeztettem  ebben  a  kérdésben.  Tulajdonképpen  ez  egy  100  %-os  intenzitású 
pályázat.  Azt  gondolom  akár  a  Málta,  akár  a  devecseri  sportegyesület  adja  be 
mindenféleképpen  jó  volna,  ha  a  város  bővülne  egy  plusz  tornateremmel.  Nem  csak  a 
sportolási lehetőségek, hanem a rendezvényszervezés szempontjából is jó volna. Holczinger 
elnök úr említette, hogy egy mínusz 15 %-os csökkentést javasol intézményenként. Valóban 



az  ősz  folyamán  több  alkalommal  is  egyeztettünk  a  költségvetéssel  kapcsolatban. 
Novemberben elkezdtük összeállítani a költségvetést és én magam is javasolom, ezzel egyet 
kell,  hogy értsek,  hogy az intézményeknél  próbáljunk meg egy csökkentést  valamiképpen 
végig vinni. Ugye itt a jegyző úr is támogatta még a tavalyi évben, amikor egyeztettük, hogy a 
hivatalnak  a  költségvetését  is  egy  15%-kal  le  lehetne  vinni.  Ugye  a  művelődési  ház 
vezetőjével  egyeztettünk,  vélhetően  ott  is  tudunk  egy  15%-os  csökkentést.  Tehát  én  azt 
gondolom, hogy célként ezt meg lehet jelölni. De én is azt gondolom, hogy van év közben 
lehetőségünk arra, hogy költségvetési módosító indítványokkal a költségvetést módosítsuk, 
hiszen amúgy is operatívan hozhat az élet olyan helyzeteket, mint pl. most ez a tornaterem 
dolog, amit ugye előre nem tudunk betervezni. Hagyni kell erre egy tágabb keretet és akkor 
annak  a  terhére,  tehát  a  felhalmozási  keret  terhére  igen  is  lehet  ingatlan  fejlesztéseket 
megvalósítani, hiszen a felhalmozási keretünk az ingatlan értékesebbé tételére felhasználható. 
Kozma György képviselő úr már az előző bizottsági ülésen is jelezte, hogy ő úgy gondolja, 
hogy a költségvetés személyi kérdésekkel, létszámcsökkentéssel hozható megfelelő helyzetbe.

Kozma György képviselő: Nem mondtam ilyet. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én azt gondolom, én a magam részéről ezt jeleztem, az idén 
is jelzem, hogy semmilyen létszámcsökkentést nem javasolok sem a művelődési ház, sem a 
könyvtár esetében, sem önkormányzati dolgozók esetében, sem hivatali dolgozók esetében, 
ezt nem támogatom. Amit én magam tudok támogatni, az az, hogyha valaki nyugdíjba megy, 
akkor a helyére nem veszünk fel dolgozót. Ez esetben a könyvtárat lehet példaként említeni, 
ahol ebben az évben szintén megy nyugdíjba dolgozó, szintén az ő helyét nem fogjuk pótolni.  
De  én  azt  gondolom,  hogy  azokat  az  önkormányzati  dolgozókat,  akik  eddig  az 
Önkormányzatnál  dolgoztak  és  a  munkájukkal  maximálisan  meg  vagyunk,  elégedve 
semmiképpen nem hoznám bizonytalan helyzetbe. Én azért is kértem, meg részben ugye más 
napirendi pontnál fontos a jelenléte, de gondoltam, itt a költségvetésnél is ez szóba kerül, 
azért is kértem meg Molnár András Kadocsát, hogy ezen az ülésen vegyen részt. Mivel szóba 
hozta Kozma képviselő úr a múlt heti bizottsági ülésen Magyar Károly asztalosunkat, ezért őt 
is megkértem, hogy erre az ülésre jöjjön el. Hát arra nem volt lehetőségem, hogy a Devecseri 
Ujság valamennyi szerkesztőjét erre az ülésre meghívjam, de azért néhány adatot szeretnék 
kiemelni velük kapcsolatban. Azt szerintem mindenki tudja az itt jelenlévők között, hogy a 
Startmunkaprogramnak a vezetését korábban is egy önkormányzati dolgozó látta el, Berecz 
József személyében. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a Startmunkaprogram megfelelően 
működjön, én ezzel indokoltam a Startmunkaprogramnak egy külön vezető megnevezését, 
illetve  megválasztását  még  júniusban.  Akkor  sem értettünk  egyet  valamennyien  ebben  a 
kérdésben,  de  én  azt  gondolom  az  idő  bebizonyította,  hogy  szükség  van  egy  külön 
szakemberre.  Én  azt  gondolom,  hogy  az  a  bér,  amit  önkormányzati  dolgozóként  a 
Startmunkaprogram vezetője  kap,  az  még  mindig  messze  elmarad  attól  az  értéktől,  amit 
teremt a munkája által. Én azt gondolom, hogy 105 fő esetében mindenképpen szükséges és 
fontos, hogy egy külön ember irányítsa az összes munkacsoportot. Kell nyilván napi szinten 
ezeket a földterületeket ellenőrizni, az ezekhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni 
és ugye az erdőterületeknek az Önkormányzatot illető adminisztratív dolgai is Molnár András 
Kadocsához tartoznak. Már az előző bizottsági  ülésen is  elmondtam, hogy csak a  gázolaj 
megtakarításból  volt  az  előző  év  adott  időszakához  viszonyítva  több  mint  800.000,-Ft 
megtakarításunk. Ezen kívül lényegesen kevesebb táp fogy és az Önkormányzatnak pedig a 
tavalyi  évben  több  mint  ötszörös  bevétele  keletkezett  a  Startmunkaprogramból  a  2014-es 
évhez  viszonyítva  úgy,  hogy  a  2015-ös  évben  motiválni  tudtuk  természetben,  illetve 
anyagiakkal is a programban részvevőket.  Tehát az állami javadalmazáson felül tudtunk a 
számukra,  akik  jól  dolgoztak  valamilyen  pluszt  nyújtani.  Én  azt  gondolom,  hogy  a 



Startmunkaprogram felszálló pályán van és ahhoz, hogy az idei évben az elképzeléseinket 
meg  tudjuk,  valósítani  még  véletlenül  sem szeretnék  ezzel  a  kérdéssel  foglalkozni,  hogy 
szükség  van-e  egy  vezetőre.  Én  azt  gondolom,  hogy  mindenképpen.  És  én  a 
Startmunkaprogram vezetőjének a munkájával meg vagyok elégedve. Magyar Károlynak a 
munkájával kapcsolatban, nyilván majd ő ki tud egészíteni, mert nem fogom tudni felsorolni a 
munkáját. Ő június óta segíti az Önkormányzatot. Iskolaigazgató úr meg tudja erősíteni, hogy 
nyáron  Magyar  Károly,  Bella  József,  illetve  Farkas  Róbert  látták  el  az  iskolában  a 
karbantartási feladatokat. A nyár folyamán én azt gondolom, hogy minden olyan felújításra 
sor  került,  amit  az  iskola  kért.  Ezt  egy  ember  nem  tudta  volna  megoldani.  Illetőleg  a 
Városüzemeltetési Kft-től  is levettek feladatokat.  Minden olyan feladatot,  amelyet régen a 
Városüzemeltetési  Kft.  az  iskola  területén  végzett,  ezeket  ők  átvállalták.  Emellett  pont  a 
közelmúltban  volt  nálam  egy  irodatechnikával,  irodabútorokkal  foglalkozó  cég,  akik 
alapvetően önkormányzatoknak, iskoláknak szállítanak be. Megkérdeztem, hogy milyen áron 
lenne náluk egy olyan méretű hirdetőtábla, ami nálunk 11 db kikerült az előző évben? És 
180.000,-Ft + áfa lenne ekkora hirdetőtábla hasonló paraméterekkel, hasonló anyagból. Na, 
most  ebből  11  db  készült  Magyar  Károly  munkája  által.  Most  ha  csak  ezt  számoljuk,  a 
180.000,-Ft + Áfa x 11 db hirdető tábla. Emellett az iskolában, ha jól mondom, ha nem jól 
mondom, kérek majd javítást 90 db pad lett megjavítva.

Magyar Károly: 93 db. 

Ferenczi Gábor polgármester: 93 db padot javított meg a nyár folyamán. Emellett ugye 
ajtókat,  ablakokat, köztéri padokat, itt  a konyhánál korlátot,  a hivatalnál eső beállót,  tehát 
nyilván nem fogom tudni felsorolni, de ezt könnyű belátni, hogyha ezeket a munkákat egy 
vállalkozóval  végeztetjük  el,  akkor  lényegesen  többe  kerül,  mintha  egy  önkormányzati 
dolgozó segít bennünket nap, mint nap és akkor még a javításokról nem beszéltünk. Mert 
ugye  emellett  a  téli  időszakban  ugyan  úgy  a  fűtést  a  város  területén  Karcsi  ellenőrzi. 
Számtalan alkalommal a kazánokat saját  maga megjavította. Én a munkájára a jövőben is 
számítanék, ugyanis ember nélkül ezeket a feladatokat elvégezni nem lehet. Jeleztem már az 
előző évben is, hogy a Városüzemeltetési Kft-nek a létszáma az elmúlt években folyamatosan 
csökkent. Ha jól tudom, akkor eredetileg 15 fővel működtek, most pedig, ha jól tudom, akkor 
9-en dolgoznak a Városüzemeltetési Kft-nél. Már a tavalyi évben is jeleztem, hogy célszerű 
lenne ezeket az önkormányzati dolgozókat, akik a város területén, akár az iskolában, akár az 
óvodában,  akár  az  önkormányzatnál  karbantartási  tevékenységet  végeznek,  valamilyen 
módon  beintegrálni  a  Városüzemeltetési  Kft-hez,  hiszen  nyilván  operatívan  sokkal 
hatékonyabb lenne a működés, ha egy vezető alá tartoznának. Ugye ez nem történt meg. De 
hozzáteszem még egyszer, hogy a faladatok adottak, de ember nélkül ezeket a feladatokat 
elvégezni  nem  lehet.  Tehát  én  a  magam  részéről  nem  létszámot  csökkentenék,  hanem 
létszámot  növelnék.  A  Devecseri  Ujságra  rátérve,  már  az  előző  bizottsági  ülésen  is 
elmondtam, hogy egy 5 fős szerkesztő bizottság készíti az újságot. Ez nagyon régóta így van 
Devecserben.  Én  nem  tudom,  hogy  hány  éve,  de  nagyon-nagyon  régóta,  így  van. 
Létszámbővítésre nem került sor.  Nyár folyamán Bolbos Gábor szerkesztő külföldre ment 
dolgozni. Az ő helyét próbáljuk meg valamilyen módon pótolni, hogy meglegyen az 5 fős 
létszám. De egyébként havi 15.000,-Ft tiszteletdíjról van szó. Még egyszer mondom, havi 
15.000,-Ft. A főszerkesztő esetében pedig 35.000,-Ft havi tiszteletdíjról. Én azt gondolom, 
hogy ez olyan összeg, ami nincsen arányban azzal, hogy havi szinten egy sajtóorgánumot 
valaki, vagy valakik működtetnek. Ugyan úgy, mint, egyébként lássuk be, egy úgynevezett 
mindenese  van  a  devecseri  városi  televíziónak.  Tehát  a  médiát  Devecserben  fillérekből 
működtetjük. Ennél kevesebből nem lehet médiát működtetni, mint mi ezt működtetjük. És 
akkor, amikor arról beszélünk, hogy a szerkesztő bizottsági tagoknak, vagy a főszerkesztőnek 



a díját vegyük ki a költségvetésből, én ezt sértőnek érzem azoknak az embereknek a nevében, 
akik  havi  szinten  ebben  dolgoznak.  De  én  azt  gondolom,  hogy  érdemes  lenne  ezeket  a 
felvetéseket  még  egyszer  átgondolni,  mert  szerintem  méltatlan  azokhoz  az  emberekhez 
képest, akik dolgoznak itt a városban. Köszönöm. Tudnám még folytatni, de egyelőre ennyi. 

Kozma  György  képviselő: A  főszerkesztőhöz  kapcsolódóan  polgármester  úr  felelt. 
Főszerkesztővel kapcsolatosan nekem is volt egy-két keserves tapasztalatom a múlt esetben. 
Úgy voltam vele, hogy nem tudott megjelenni az újságban az a hirdetés, ami időszerű volt. 
Ugye  ön  is  panaszkodott  a  főszerkesztőre  épp  eleget.  A  főszerkesztő  tevékenysége 
gyakorlatilag tükrözi valahol az újság színvonalát is. Tehát ez az újság, úgy ahogyan van meg 
kell nézni az 50-es évek hangulatát idézi. Csak éppen nem a Rákosi elvtárs van a képeken, 
hanem más. Na, most erre szerintem pénzt áldozni, ilyen szerkesztésre, ilyen főszerkesztőre, 
én  ehhez  kapcsolódóan  mondom  azt,  hogy  ez  nem  kell.  Én  arra  vonatkozólag  teszek 
javaslatot, hogy szervezzék át ezt az újságot. Megfelelő színvonalra emeljék fel. És nem a 
szerkesztőkkel van itt a gond. Én azt gondolom, mindig a fejétől bűzlik a hal és erre kell 
valamilyen  módon  intézkedést  tennünk  pont  a  költségvetés  kapcsán,  mert  ez  a  legjobb 
alkalom. A másik én soha nem személy szerint fogom fel, hogy kiket vettünk fel, vagy kiket 
nem vettünk fel. Én úgy gondolom, hogy a devecseri költségvetés ezt nem engedheti meg 
magának. Ezért azokat a létszámokat, akiket gyakorlatilag más honnan is finanszírozhatóak 
azokat  ki  kell  vennünk  a  költségvetésből.  A  Startmunkaprogram  vezetőjével  szemben 
éppenséggel nem az az ellenvetésem, hogy fekete, vagy fehér. Egyszerűen az az ellenvetésem, 
hogy a Startmunkaprogram az egy szociális munkaprogram, arra van 110 millió. Jól mondom 
jegyző úr? Na, ezt kiegészíteni még önkormányzati büdzséből, egy egészen más szervezeti 
költségből  kérem  szépen,  azért  az  nem  úgy  van.  Nyugodtan  ténykedhet  én  miattam  a 
startmunka keretein belül, de a finanszírozása az én véleményem szerint, az én javaslatom 
szerint nem történhet az Önkormányzat büdzséjéből, és ezt kellene valahogy megérteni, hogy 
nem személyeskedés ez sehol sem. Ide lehet őket hívni bármikor, a szemükben is elmondom 
bármikor,  bárkinek,  bárhol,  hogy  az  nem  önkormányzati  költségvetési  kérdés,  hogy  a 
Startmunkaprogram vezetője  egyébként,  hogyan  mondjam,  Startmunkaprogramban  milyen 
értékű munkát végez. Annyira egyszerű dolog. Amikor kérdeztük a pénzügyi vezető asszonyt 
a nyáron, amikor a felvételéről vitatkoztunk, hogy van-e költségvetési fedezet azt mondta, 
hogy van költségvetési fedezet. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Igen.

Kozma György alpolgármester: Akkor is érinti a felhalmozási célú bevételeinket rendesen. 
Azért  azt  mondom,  hogy  jogszabály  ellenes  most  is,  és  meg  is  fogom  keresni  azt  a 
jogszabályt, amely erre vonatkozik. Tehát ugyanakkor nem teljesítettük, hogy visszaforduljak 
ebbe az irányba a Bem utcában, vagy éppen a Damjanich utcával kapcsolatos betervezésünket 
ott  a  felújításokra  vonatkozólag.  Itt  is  lenne  kérdésem,  de  most  nem  erre  vonatkozólag 
kapcsolatosan  beszélek,  hanem  a  létszámhoz  kapcsolatosan,  hogy  megpróbáljam 
megvilágítani a polgármester úr által elmondottaknak a másik oldalát. És azért mondom, hogy 
nézzük át most ezeket a dolgokat. És igen is szavazzunk most a költségvetés kapcsán, hogy 
indokoltak-e ezek a kifizetések ilyen költségvetési forrásból, ilyen létszámkerettel, vagy nem. 
Aztán  el  lehet  dönteni  Isten  igazából,  mert  vagyunk  egypáran,  heten  vagyunk,  akik 
szavazhatnak és azt el is tudja dönteni felnőtt ember módjára. 

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



Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Annyit szeretnék mondani, hogy a 2-es melléklet 32. 
sorában, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 15.297.000,- Ft, az a segélyezéssel fel 
lehet használni, azon kívül kell kiegészíteni a közfoglalkoztatás költségeire. Köszönöm. 

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

Ferenczi Gábor polgármester: Elnézést kérek elnök úr! 
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tessék, parancsolni.

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm elnök úr. Azt gondolom Szabó Kinga pénzügyi 
vezetőnk, meg is válaszolta a képviselő úrnak a kérdését.

Kozma György képviselő: Nem válaszolta meg. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Tehát  abból  a  szociális  keretből  kell  kiegészíteni  a 
közfoglalkoztatásnak  a  költségeit.  Én  annyit  hadd  mondjak  el,  ha  már  a  képviselő  úr  is 
részleteiben taglalta azokat a személyi kérdéseket, amelyeknek a megoldását, illetve személyi 
kérdésekben ügydöntő szavazást kért a Bizottságtól. Akkor annyit még hadd tegyek hozzá, 
hogy Kadocsa amellett,  hogy a Startmunkaprogramot vezeti,  az ezzel kapcsolatos ügyeket 
intézi, emellett,  mint, ahogy jeleztem az erdő területek is hozzátartoznak. És most az idén 
szeretnénk a termelői piacot is megnyitni, melynek a megnyitásában, működtetésében szintén 
az  ő  segítségére  számítanák.  Illetve  indítottunk  most  januárban  egy  savanyító  üzemet, 
melynek a bővítését, illetve a szociális szövetkezetté alakítását szintén ő fogja végezni. Én azt 
gondolom,  hogy  nem  lehet  kérdéses,  hogy  szükség  van  a  tevékenységére.  A Devecseri 
Ujsággal kapcsolatban, úgy ahogy képviselő úr jelezte, hogy neki komoly fenntartásai vannak 
a főszerkesztővel kapcsolatban. Hadd mondjam el, hogy akkor, amikor a korábbi főszerkesztő 
lemondott, akkor nyilván a szerkesztő bizottság tagjai közül szerettünk volna valakit felkérni, 
hogy vállalja  a  főszerkesztő  feladatkörét.  Természetesen  képviselő  úrnak  a  fiát  is  erre  a 
feladatra felkértük, aki ugyan úgy nem vállalta, mint a többi szerkesztő bizottsági tag. Viszont 
egy városi lapnak mindenképpen egy felelős szerkesztővel kell rendelkezni. És mivel helyben 
felelős szerkesztőt nem találtunk ezt a feladatot vagy nem vállalta, vagy nem vállalhatta az 
illető  ezért  őrültem annak  a  lehetőségnek,  hogy egy több  évtizede  újságíróként  dolgozó, 
tapasztalatokkal  rendelkező  főszerkesztőt  fel  tudtunk  kérni  és  elvállalta  ezt  a  felkérést. 
Természetesen  semmi  nincsen  kőbe  vésve,  de  a  Devecseri  Ujságnak,  mint  minden 
önkormányzati lapnak kötelező egy főszerkesztőt biztosítani. Főszerkesztő nélkül városi lap 
nem működhet. Még egyszer mondom, amiről vitatkozunk az havi 35.000,-Ft-os tiszteletdíj. 
Én  azt  gondolom,  hogy  azért  a  költségvetésünk  fő  száma  lényegesen  magasabb  annál, 
minthogy havi 35.000,-Ft megrengetné a városnak a gazdálkodását. Köszönöm elnök úr.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Én  megkérdezném a  Mayer  Gábor  iskola 
igazgató urat, mint a Bizottság tagját, hogy mi a véleménye azzal kapcsolatban, hogy a Kft-
hez azok az emberek, ugyan úgy mint az óvodai karbantartó, illetve fűtő, hogy jónak tartaná-
e,  hogy  a  Kft-hez  kerüljenek  az  Önkormányzattól,  azok  az  emberek,  akik  most  az 
Önkormányzatnál vannak foglalkoztatva feladatellátás, vagy irányítás szempontjából.



Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Az elmúlt években erre már többször volt kísérlet. Igazából nekünk egy a 
fontos,  hogy  hova  rakjuk  őket,  maximum  a  közalkalmazotti  munkaviszony,  vagy 
törvénykönyves együtt ez valószínű változik. Egy a lényeg, hogy a munkavégzés helyszíne az 
ott legyen, mert sajnos előfordult az utóbbi időben többször, hogy a gyerekek beszorultak a 
WC-be és  mire  én a  Kft-től  oda egy embert  kérek,  de nem tud,  mert  ki  van  vezényelve 
valahová, akkor mit csinálok ott szegény gyerekkel. Volt már rá precedens, hogy ilyen történt. 
Egy karbantartónak ott kell lenn egy ekkora épületnél, egy ekkora gyereklétszám mellett.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én az életszerűségét is kérdezem.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: A munkavégzés helyének ott kell lenni. Én azt gondolom, meg kell, nézi a 
költségvetést, illetve több oldalról meg kell nézni ezt a dolgot. Megmondom őszintén nem 
vagyok ellene, tehetünk egy próbát vele kapcsolatban. Meglátjuk, hogy az élet mit hoz, de 
egy a biztos a munkavégzés helyének annak ott kell lennie.

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

Ferenczi  Gábor  polgármester: Röviden.  Maximálisan  egyetértek,  hogy  a  munkavégzés 
helyének ott kell lenni az intézményben. Én azt gondolom, hogy operatívan könnyebb kezelni 
ezt a dolgozói létszámot, mert adott esetben, ha az iskolában van valamilyen nagyobb feladat, 
pl. amikor a kerítés készült a nyáron akkor oda is kellett átcsoportosítani embereket. Most 
már nyilván a következő lépés az lesz, hogy a kis iskolánál is meg kell csinálni a kerítést. 
Nyilván a Robi ezt egyedül nem tudja a legjobb szándékkal sem. Ő az összes ilyen javítási 
munkánál  felajánlotta  a  munkáját  de,  ha  a  Városüzemeltetési  Kft.  kezelné  valamennyi 
dolgozót, akkor ugye oda át lehetne csoportosítani, mert az élet diktálja. 

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

Kozma  György  képviselő: Annyit  szeretnék  hozzátenni,  hogy  tökéletesen  igaza  van  az 
igazgató úrnak, hogy van ott jelenleg is a Bella Jóska, aki ott van nap, mint nap az iskolában, 
illetve ott van a Robi. Na, most ha olyan jellegű a dolog, mint kerítésépítés, szerintem azt meg 
lehet oldani másképpen is, mert az egy egyszeri alkalom. Nem olyan probléma, amihez külön 
létszámot kell lekötni. Én azt gondolom, hogy ez a megközelítés, hogy most pont akkor lehet 
valamilyen feladatra ráhúzni, hogy miért indokoljuk, hogy pont az az ember, pont akkor ott 
legyen.  Igaza  van  igazgató  úrnak,  hogy  a  munkavégzés  helye  lehetőleg  ott  legyen  az 
iskolában. Erre ott van egy karbantartó egyébként a Farkas Róbert.  Amiben én még egyet 
tudok érteni maga az, hogy az iskolában a napi rendfenntartási feladatok az nagyon fontos. 
Oda  tényleg  indokolt  egy  embert  elhelyezni.  Ott  van  a  Bella  Jóska.  Nem  tudom,  hogy 
mennyire  vált  be,  hogy hogyan  vált  be,  a  saját  tapasztalatomat  mondom.  A gyerekemen 
keresztül egy pozitív hatással bírt az iskola életében. Ezzel én egyet tudok érteni. De azért 
más megközelítése ennek. Mondom én a főszerkesztővel kapcsolatosan elmondtam, amit el 
akartam mondani. Fenntartom, amit fenn akartam tartani. Ugyan úgy a Startmunkaprogram 
vezetőjének  az  önkormányzati  büdzséből  történő  finanszírozására  is.  Én  még  egyszer 
hangsúlyozom, én miattam azt csinálhat a Startmunkaprogramban, az egy másik program, az 



egy másik finanszírozási program, amit egyébként szakmailag indokoltnak tart. Egy másik 
dolog hogy a beszámolóját meg kell tartania neki, azt ki kell vesézni. Mit csinált, hogyan 
csinált?  De  most  nem  is  ez  a  kérdés.  Az  a  kérdés,  hogy  továbbra  is  finanszírozzuk 
önkormányzati  forrásból  egy  más  tevékenységnek  a  vezetőjét,  vagy  ne  finanszírozzuk. 
Ennyire egyszerű.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm szépen. Én akkor tennék javaslatot, 
és  így az a  15 %-os mértékű csökkentéssel,  ha szerdáig  elkészül  a  költségvetés,  akkor  a 
testületi ülésen tudunk erről tárgyalni. Részleteibe viszont belemegyünk. Végig kell menni. 
Személyi  kérdésekben  én  megmondom,  őszintén  nem  akarok  beleavatkozni,  de  jobbnak 
látnám, hogyha azok az önkormányzati alkalmazottak egyébként a Kft-hez tartoznának és a 
munkavégzés  helye  pontosan  az  iskola  lenne  és  akkor  talán  egyszerűbb  lenne,  mert  a 
kiegészítés,  meg  a  segítségnyújtás  itt  gyakorlatilag  akkor  koordinálva  lenne.  Tessék 
polgármester úr.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen. Na, most én a tavalyi évet meséltem el, amikor erre 
javaslatot tettem ugye, hogy az önkormányzati karbantartó személyzetünket, úgy fogalmazva 
átcsoportosíthatnánk  a  Városüzemeltetési  Kft-hez.  Csak  ugye  az  idei  évben  a 
Városüzemeltetési Kft-vel kapcsolatban történt egy olyan dolog, ami a tavalyi véleményemet 
némiképp felülírja, ugyan is a jelenlévők nagyon jól tudják, hogy a Városüzemeltetési Kft. 
létrehozásának a legfőbb oka az volt annak idején, hogy a szemétszállítást kellett elvégezni 
annak  idején,  mivel  az  Önkormányzat  maga  hulladékgazdálkodási  tevékenységet  nem 
végezhet. Na, most miután az Avar Kft. nyert egy pályázaton 8 db szemétszállító gépjárművet 
és nem kívánja a továbbiakban a Városüzemeltetési Kft-t alvállalkozóként alkalmazni. Tehát 
nem élnek azzal a lehetőséggel, hogy Devecsernek van egy saját kukásautója, hanem a saját 
gépparkjukkal akarják a szemétszállítást elvégezni. Én bennem most ugye ebben a helyzetben 
felvetődött  a  kérdés,  hogy  megéri-e  a  városnak  ilyen  költségvetéssel  fenntartani  egy 
Városüzemeltetési Kft-t. Nem lenne-e célszerűbb, ha már a költségvetésről beszélünk, illetve 
az  intézményeknek  a  15  %-os  költség  csökkentéséről,  amit  elnök  úr  elmondott,  hogy 
hangosan gondolkodok, ez egy kérdés, van-e értelme a városnak ilyen költségvetéssel és a 
megcsappant feladatok ismeretében, egy Városüzemeltetési Kft-t fenntartani. Tehát hasonló 
nagyságú  településeken,  ugye  az  is  egy  lehetőség,  hogy  az  Önkormányzat  maga  egy 
városgazdálkodási  munkacsoportot  működtet  az  Önkormányzaton  belül.  És  ezeket  a 
feladatokat lássuk be operatívan napi szinten meg tudjuk oldani az önkormányzati hivatalon 
keresztül is. Ezt csak mondom. Hangosan gondolkodom, ha már a költségvetésről van szó.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen ennek törvényi, sőt gazdasági háttere van. 
Jelen pillanatban a Kft-nek a megszüntetése, amit az adóhivatal, valamint a jogi képviselők 
elmondtak gyakorlatilag az egy 400 millió forintos kiadást jelentene az Önkormányzatnak. 

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Miért? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Azért,  mert  a vagyon megvételi,  illetve az 
általános  forgalmi  adó,  ami  vissza  lett  igényelve  különböző  beruházások  kapcsán  ezt  az 
Önkormányzatnak be kell fizetni. Ezt nem én találtam ki, meg kell nézni az adó törvényt és 
abból egyértelműen kitűnik. Ezt körbe jártuk már. 



Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mikor?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Inkább feladattal kell feltölteni a Kft-t, hogy 
igen a közterületek tisztán tartása, igen megnövekedett a területük, ott kell hatékonyabban 
megoldani a feladatokat. Nem biztos, hogy ez a szemétszállítás teljesen meg fog szűnni. Igaz, 
hogy a szerződést felmondták március 31-gyel. De amennyiben a kapacitás lehetőséget ad, 
akkor ők igénybe fogják venni. 

Kozma György képviselő: Egyébként  egy részét elmondta a  bizottsági  elnök úr,  amit  el 
szerettem  volna  mondani  a  Kft-vel  kapcsolatosan.  A  másik  része  viszont,  szeretnék 
rákérdezni, amit javasoltam arról szerdán fogunk szavazni, vagy most szavaz a Bizottság, a 
Bizottságok,  ugyanis  az  előkészítés  során  gyakorlatilag  nem  mindegy,  hogy  milyen 
számokkal dolgozunk. Én azt gondolom, hogy két esetben elhangzott konkrét indítvány, vagy 
minek lehet nevezni, hogy lehessen róla szavazni, hangzott el. És bizony kellene véleményt 
nyilvánítani róla, mert, hogy a pénzügyi tervezést érintse, vagy ne érintse. Döntsük el, hogy 
ez szerepeljen ez a tétel, vagy ne szerepeljen a továbbiakban a költségvetésünkben. 

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

Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönöm  elnök  úr.  Én  csak  annyit  szeretnék  még 
hozzáfűzni az előbb jeleztem, hogy hangosan gondolkodom. Feltettem egy olyan kérdést, ami 
azért nem marginális a város idei évi költségvetésével kapcsolatban, hiszen itt több 10 millió 
forintos  támogatási  összeg  szerepelt  költségvetésünkben  a  tavalyi  évben  is  ebben  a 
költségvetési sorban, ami ugye a Városüzemeltetési Kft-nek az üzemeltetésére vonatkozott. 
És egyébként a Városüzemeltetési Kft. részéről likviditási problémákat jeleznek felénk, ami 
azt  jelenti,  jelen  helyzetben  is  azt  látjuk,  hogy  nem  igazán  tudnak  kijönni  abból  a 
költségvetési támogatásból, amit részükre a város biztosítani tud. Egyébiránt pedig nyilván 
vannak  bevételeik  is.  A  géppark  az  folyamatos  kölcsönben  van.  A  nyár  folyamán  a 
markológép volt a Boch-Hungária Kft-nél kikölcsönözve. Jelenleg, ha jól tudom, a traktorjuk 
van kölcsönben, nem tudom, hogy visszakapták már, vagy visszahozták-e. Vannak bevételek, 
ennek ellenére likviditási  problémák vannak. Én lehet,  hogy megnyugtatottabbnak látnám, 
hogyha inkább a város működtetné ezt a létszámot. Hadd emeljem, ki nem arról van szó, hogy 
szélnek eresztenénk ezt a 9 embert, hanem egy munkacsoportként működnének. Nem tudom, 
hogy mennyire  szükséges,  egy 100 %-os önkormányzati  tulajdonú Városüzemeltetési  Kft. 
úgy is  működjön a  továbbiakban és erőltessük a  működésüket,  hogy a legfőbb feladatuk, 
amiért létre lettek hozva, a hulladékgazdálkodás az kikerült. Én akkor lennék nyugodt. Én 
elfogadom  mindenkinek  a  véleményét,  de  akkor  lennék  nyugodt,  hogyha  egy  szakértői 
véleményt kapnánk arra vonatkozólag, hogy ott pályázati pénzek is lettek felhasználva, hiszen 
maga az épület is egy támogatásból lett létrehozva, a Városüzemeltetési Kft-nek az épülete. 
Tehát maga a Kft. köteles-e ezt fenntartani, nem tudom hány évig? Az Önkormányzatnak van-
e valamilyen olyan kötelezettsége,  vagy bárminemű adót, vagy egyéb dolgot fizetnie kell. 
Nyilván ezt ki kellene deríteni, az irányító szervekkel fel kellene venni ezzel kapcsolatban a 
kapcsolatot és mondják ki ők a hatályos jogszabályoknak megfelelően, köteles-e a város ezt a 
Városüzemeltetési Kft-t ilyen formában működtetni. Ha köteles, akkor én elfogadom, csak azt 
gondolom, hogy ez ne ennél az asztalnál dőljön el,  hanem kérjük ki felsőbb szerveknek a 
véleményét ezzel kapcsolatban és akkor lelkiismeretünk szerint tudunk dönteni.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Természetesen a köröket már lefutottuk. De 
szakértőit, gárdát is nyugodtan fel lehet kérni. De azért itt a tévhiteket szeretném eloszlatni. 
Azért egy olyan szolgáltatást végez a Kft., ami az Önkormányzatnak pénzbe kerül. A zöld 
területeknek a nyírása, a közterületek tisztán tartása és nem arra lett létrehozva egyébként, 
hogy a hulladékgazdálkodást. Ez egy kiegészítő tevékenység volt akkor, amikor megszűntek a 
hulladéklerakók. Akkor volt egy ilyen lehetőség, hogy az Önkormányzat ezt, mint kiegészítő 
tevékenységet folytasson és akkor az Ajkai Városgazdálkodási Vállalattal, később Avar Kft-
vel  gyakorlatilag  egy  szerződés  köttetett,  mert  akkor  az  Önkormányzat  vásárolta  meg  a 
szállítójárművet,  amit  időközönként  ki  kellett  cserélni,  és ez működött.  Most  az,  hogy az 
egész  az  Észak-Balatoni  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Társuláshoz  bekerült  az  egész 
rendszer és tulajdonképpen a szemétszállítási díjak állami fennhatóság alatt vannak, az egész 
rendszer  állami  tulajdonba  fog  átkerülni.  Itt  erről  van  szó.  Azt  kell  megnézni,  milyen 
lehetőség van a további szolgáltatásnak az igénybevételére. Meg kell néznünk. A szolgáltatást 
mindenhogyan  el  kell  végeztetni.  Gyakorlatilag  az  a  szolgáltatás,  ami  van,  van  egy 
szolgáltatói szerződés és a szolgáltatói szerződésnek megfelelően számon kell kérni. Ez nem 
egy felesleges pénzkidobás,  mert hogyha nem végzi el,  akkor az Önkormányzat  oda kell, 
hogy adja, mert az embereknek a bérét, a költségeket téríteni kell. De viszont átgondolni át 
lehet, hogy milyen formában lehet hatékonyabban az egész tevékenységet működtetni. De 
utána kell  nézni.  Nem szabad elkapkodni,  mert  nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhet  az 
Önkormányzat. Ezt a kört már egyszer lefutottuk. Tessék. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Elnök  úrral  maximálisan  egyetértek.  Semmi  esetre  sem 
szabad  ezt  a  dolgot  elkapkodni.  Viszont  én  azt  gondolom,  teljes  körű  információkra  van 
szükségünk, hogy a lehető legmegfelelőbben tudjunk dönteni. Én a magam részéről azt nem 
feltétlenül  támogatnám,  hogy  egy  önkormányzati  céget  akkor  is,  most  elnézést  kérek  a 
kifejezésért, hogy tömjünk ki minden évben pénzzel, hogy igazából én magam azt kell, hogy 
mondjam  az  előző  testületi  ülések  mindegyikén  sajnos  azt  kellett,  hogy  mondjam,  nem 
vagyok maximálisan megelégedve. De egyébként a lakosság sincs megelégedve maximálisan 
a  Városüzemeltetési  Kft.  működésével.  Nyilván  lehet  ezt  magyarázni  azzal,  hogy 
Devecsernek  hatalmas  6.500  hektáros  közigazgatási  területe  van.  Hány  km  járdát  kell 
fenntartani, mekkora parkterületeket kell gondozni. Magyarázni lehet ezt, de van-e értelme 
éveken keresztül  magyarázni,  hogy miért  nem működik  a  Városüzemeltetési  Kft.  jól.  Ha 
belegondolunk abba, hogy Tapolca városának mindössze 200 hektárral kisebb a közigazgatási 
területe. Tény, hogy maga a város négyszer akkora, mint Devecser, de ha megnézzük, hogy az 
ottani  Városüzemeltetési  Kft.  nagyságrendekkel  nagyobb  létszámban  működik,  mi  nem 
tudunk  nagyobb  nagyságrendű  létszámmal  működtetni  egy  hasonló  területen,  egy 
önkormányzati  céget.  Az is  érdekes,  hogy a  tavalyi  évben nem fizettük  ki  teljesen  azt  a 
támogatási  összeget,  amit  még  a  2015.  év  elején,  amikor  még  a  2015.  évi  költségvetést 
tárgyaltuk a város megszavazott a Városüzemeltetési Kft-nek. Csodák-csodája nem omlott 
össze a cég annak ellenére, hogy nem tudom Kinga, jól mondom, hogy 14 millió forintot, 
hogy nem fizettük ki a teljes támogatási összeget ugye?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tavaly, meg tavaly előtt sem kapta meg. 

Ferenczi Gábor polgármester: De nem omlott össze a cég. Én azt is megvizsgálnám azért, 
hogy amellett  amit  most  jeleztem,  hogy milyen  törvényi  szabályok  vonatkoznak  erre  az 
önkormányzati  cégre?  Milyen  fenntartási  kötelezettsége  van  az  önkormányzatnak?  Van-e 
valamilyen olyan pénzügyi vonatkozása egy ilyen cég megszüntetésének, amit mondjuk, az 



önkormányzatot  ilyen helyzetben anyagilag terhelné, ez az egyik része. A másik rész, amit 
megvizsgálnék,  hogy  ennek  a  9  alkalmazottnak,  aki  ott  dolgozik,  az  igazgató,  az 
adminisztrátor,  a  7  munkatárs,  ha  megnézzük az  éves  bérköltségét,  megnézzük  ennek  az 
épületegyüttesnek  az  éves  rezsiköltségét,  ezt  összeadjuk,  és  akkor  megnézzük,  hogy  ez 
mekkora költséget jelent. Mert most mondom helyből, ezért tűzbe merném tenni a kezemet, 
hogy nagyságrendekkel  kevesebbet,  mint  ami  költségvetési  támogatást  a  város  egyébként 
megállapított ennek a 100 %-ig önkormányzati tulajdonú cégnek a működtetésére.

Kozma György képviselő: Annyit szeretnék hozzátenni polgármester úr. A múlt alkalommal, 
amikor itt ültünk, itt volt az Ács Attila is, és most nincs itt. Akkor azt a kijelentést tette, hogy 
a Kft. annak ellenére, hogy nem kapta meg, az Önkormányzat nem adta meg a szükséges 
összegű  kiegészítést,  annak  ellenére  a  Kft.  eredményesen  gazdálkodott.  Ez  lesz  majd  az 
eredménye a beszámolóknak. Azt jelenti, hogy amit most a polgármester úr elmondott nem 
fedi a valóságot,  mert ezzel szemben a Kft.  eredményes volt.  És ráadásul úgy, hogy nem 
kapott plusz pénzeszközt, amit egyébként kellett volna. Nem kapta meg. Na, most, ha ez igaz, 
akkor  miért  bíráljuk  a  Kft-t?  Az,  hogy  a  Kft.  feladat  végzésével  kapcsolatosan  vannak 
lakossági  kifogások,  vagy nem, relatívan,  hogy ez most  milyen mértékű,  hogyan? Én azt 
gondolom, egy összeszedettebb tevékenységet végez, mint az a másik úgy mond konstrukció, 
ami  az  utcákat  járva takarítgat  és  mégis  más  megítélés  alá  esik.  Tehát  azért  a  szubjektív 
megítélésre, megközelítésekre azért vigyázni kellene.  Ezt komolyan mondom és nem azért, 
hogy  személyeskedjek,  de  tényleg  ez  van.  Párhuzamosan  is  kell  nézni  a  dolgokat. 
Párhuzamosan is ugyan azok a megítélések nem fedik, takarják egymást. Ráadásul maga a 
tevékenység végzése az egyik másik esetben, itt, amire én gondolok a Startmunkaprogramban 
vitatható is. Összeszedettebbek a Kft. dolgozói, rendezettebben dolgoznak, irányíthatóbbak én 
ezt látom. Ugyanakkor eredményes a Kft. Ugyanakkor maga a Kft. felszámolásának megint 
lenne egy csomó akadálya jogi, meg egyéb, meg kötelesség utána. Egyébként ezért, meg ezt 
már egyszer tárgyaltuk már nem tartom sportszerű dolognak, hogy újra, meg újra felhozni, 
hogyha jól működik.

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

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm elnök úr. Szerintem elbeszéltünk egymás mellett 
Kozma képviselő úrral. Egy-két dolgot szeretnék pontosítani. Tehát akkor, amikor én az előbb 
mondtam,  hogy  a  lakosság  és  jó  magam  sem  vagyok  100  %-ban  megelégedve  a 
Városüzemeltetési  Kft.  működésével,  akkor  én  semmi  esetre  sem  a  gazdálkodásukra 
gondoltam, hiszen pont azt mondtam, hogy nem fizettük ki azt a költségvetési támogatási 
összeget, amit megszavazott előző évben az Önkormányzat, és mégis életben tudott maradni. 
Na, most akkor itt merült fel a kérdés, hogy akkor helyesen állapította meg a tavalyi évben a 
Képviselő-testület  azt  a  költségvetési  támogatási  összeget,  amit  végül  nem  kellett 
kihasználnia  a  Kft-nek és  mégis  talpon tudott  maradni?  Én is  azt  mondom,  egyetértek  a 
képviselő úrral, hogy nagyon is jól gazdálkodik ezek szerint a Kft. sokkal kevesebb pénzből 
is.  Egyetértek  sokkal  kevesebb  pénzből  is  tudott  gazdálkodni,  mint  amit  a  tavalyi  évben 
megállapítottunk. Az én kritikai észrevételem. Nyilván én a lakossági kritikai észrevételeket 
tolmácsolom akkor,  amikor  azt  mondom,  bizonyos  feladatok  nincsenek  megoldva,  illetve 
késve  vannak  megoldva.  Gondolok  itt  pl.  a  síkosság  mentesítésre,  a  hó  eltakarításra,  a 
fűnyírásra és egyéb ilyen dolgokra. Vagy pl. nagyon apró dolgokra, pl. a Deák téren egy kátyú 
mondjuk, miért nincs 2 hét alatt betömve, hiszen lehet arra járni és meg lehet oldani? Tehát én 
ezekre a dolgokra gondolok és én ezeket csak tolmácsolom. Ezeket a felvetéseket egyébként 
ugye  az  igazgató  úrnak  is  elmondtam,  ahogy  ma  is  beszéltem  vele.  Tolmácsoltam  felé 



plébános  úrnak  a  kérését,  aki  nekem  folyamatosan  azt  a  jelzést  adja,  hogy  2  hónapja 
könyörgök a szemétszállításért, aztán 3 hónapja könyörgök. Most már legutoljára plébános úr 
azt  mondta,  hogy 6  hónapja  könyörög.  Na,  most  kaptam egy ígéretet.  Kérném is  Mayer 
képviselő úrtól, hogy tolmácsolja plébános úrnak, hogy a héten elszállításra kerül. Van egy 
ígéretünk, hogy elszállításra kerül a régi temetőből a szemét. Remélem ez valóban így lesz. 
Zárójel bezár. Még egyszer mondom, nem a gazdálkodásával van baj, sőt azt mondom nagyon 
is jól gazdálkodik. Csak én azt gondolom, sokkal kevesebb pénzből is tud gazdálkodni, mint 
ami pénzt mi odaadunk a Kft-nek.  Még egyszer mondom, nem a létszámot szeretném én 
csökkenteni. Én a létszámcsökkentést nem támogatom. Létszámot kellene növelni. Hatalmas 
a  terület,  rengeteg a  feladat,  létszámot kell  növelni.  Az ott  dolgozó 9 főre természetesen 
szükség van. Kérdés az, hogy van-e szükség egy Városüzemeltetési Kft-re, mint keret, vagy 
pedig operatívan az Önkormányzat hatáskörében működhet ez a 9 ember. Mert lássuk be, így 
is én hívom fel a Városüzemeltetési Kft-t,  hogy a sportpálya víz alatt van, a zsilipet meg 
kellene  javítani.  Mikor  ugye  hát  érkezik  a  válasz,  hogy  miért  nincs  megjavítva,  akkor 
mondom, jó akkor majd megoldom én. Mikor mondom, hogy megoldom én és oda szervezem 
az aggregátort, ott van egyik szurkolója a focicsapatnak, aki otthon meghegesztette a zsilipet, 
már csak arra vár, hogy kimegy és kivisszük, és akkor felhegeszti. Érdekes módon 2 órára 
elkészül  a  zsilip.  Ugyan  ez  a  helyzet  egy  kaviccsal  való  kátyú  betöltésnél,  vagy  egy 
szemétszállításnál.  Tehát  hogyha  ezeket  a  köröket  nekem folyamatosan  amúgy  is  le  kell 
futnom, akkor lássuk, be nekem igazából érdemben nem segíti napi szinten a munkámat a 
Városüzemeltetési  Kft.,  mert  napi  szinten  ezeket  a  telefonokat,  személyes  egyeztetéseket, 
folyamatosan most is,  tavaly is, le kellett  futni. Az utcák takarításával kapcsolatban pedig 
nagyon fontos, hogy rögzítsük a jegyzőkönyvben. A Startmunkaprogramban nem szerepel az 
utcák takarítása. Tehát akkor, amikor képviselő úr az utcán lát takarító hölgyeket, urakat, ők 
valóban  a  Startmunkaprogramnak  az  alkalmazottai.  De  őnekik  a  munkakörükben  nem 
szerepel az utcák takarítása.  Az ő munkakörükben elmondom, hogy mi szerepel.  Van egy 
illegális hulladékkezelő munkacsoportunk, segítsen Kadocsa, hogy jól mondom-e 20 fővel. 

Molnár András Kadocsa Startmunkaprogram vezető: Igen. 

Ferenczi Gábor polgármester: És ez a 20 fő a programban megjelölt helyeken, illegális 
hulladékot  számol  fel.  Ami  azt  jelenti,  hogy  ebben  az  évben  is  a  Sándormajor,  a 
Sándormajornál  lévő  parkoló,  Székpuszta  és  ilyen  helyeken  számolja  fel  az  illegális 
hulladékot. Akkor, amikor bírálat éri ezeket az embereket, hogy hogyan söprik a Deák teret, 
vagy hogyan söprik a Kossuth utcát teljesen méltatlan a bírálat. Őnekik ez nem dolguk, ők ezt 
a  programban  leírt  feladatokon  túl  végzik.  Mondhatni,  hogy szívességből  segítenek  be  a 
Városüzemeltetési  Kft-nek,  hogy a  Városüzemeltetési  Kft.  viszont  a  szerződésben  vállalt 
feladatát  el  tudja  látni.  Szerintem  így  érti  mindenki,  hogy  miről  van  szó.  Tehát  a 
Városüzemeltetési  Kft-nek szerződése van a  várossal  arról,  hogy mely területeket  kellene 
rendezni,  takarítani,  síkosság  mentesíteni,  füvet  nyírni,  sorolhatnám.  Ugye  ezeket  a 
feladatokat  a  9  fő  nem  végzi  el  maradéktalanul  és  ezért  nagyon  fontos  ezt  rögzíteni  a 
jegyzőkönyvben, hogy mégis a Startmunkaprogramban szereplőket éri a vád, hogy ők hogyan 
végzik  a  munkájukat,  hol  ott  ez  nekik  nem munkájuk.  Nem tudom,  hogy világos-e  amit 
mondtam, mindenkinek. Köszönöm szépen. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nagyon világos. De a következő. Hányszor 
mondtam, hogy ezt a párhuzamosságokat meg kell szüntetni? A Kft-nek is van lehetősége 
közcélú embereknek a foglalkoztatására. Gyakorlatilag itt az a probléma, ha a Kft-re nem 
lehet úgy hatni, hogy igen a saját, a szerződés szerinti feladatait lássa, el akkor kell fellépni. 



Párhuzamosan történik. Azt sem tudja, hogy most tulajdonképpen kiküldte oda az embereket 
takarítani?  Miért  takarítanak?  Vagy azokat  a  feladatokat  miért  más végzi  el,  amikor  az ő 
hatáskörébe  tartoznak?  Ezeket  kell  tisztázni,  akkor  tudunk  előbbre  lépni.  Ezeket  kell  itt 
átgondolni, mert ebből adódik a mutogatás. Az ide-oda mutogatás, hogy tulajdonképpen miért 
csinálják? Oda ment volna az én emberem, de nem megy oda, mert már ott vannak. Szóval 
ezeket tisztázni kell. Visszatérve a költségvetésre. Tessék parancsolni.

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én szeretném megkérdezni az elnök 
urat, hogy már harmadszor hallom ezt a 400 millió forintot. Mi ez a 400 millió forint a Kft-
nél?  Önkormányzati  tulajdonú Kft.  tulajdonképpen.  Miből  tevődött  össze  ez a  400 millió 
forint?  Lenne  még  egy  másik  kérdésem,  azért  ez  a  Kft.  úgy  jött  létre,  hogy  a  Kht-ből 
átalakították Kft-vé. 

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

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A Kft. itt önkormányzati fennhatóság 
alatt  működik.  Az  önkormányzati  fennhatóság  alatt  működő  Kft-t  bármikor  vissza  lehet 
állítani  az  önkormányzat  teljes  fennhatósága  alá.  Egy  részben  önállóan  gazdálkodó 
szervezetté,  vagy  egy  önállóan  gazdálkodó  szervezetté,  ami  felett  teljes  egészében  az 
önkormányzat  diszponál,  és az Önkormányzat  határozza meg a feladatkörét,  a  jogkörét,  a 
hatáskörét,  a  vezetőjét,  meg  mindent  a  polgármester  dönti  el.  Ez  nem  mese,  hanem  ez 
megtörtént Herenden. A Kft. az élő Kft. át lett víve részben önállóan gazdálkodó szervezetté 
és más szervezeti  formában ugyanazokkal az emberekkel dolgozott  tovább csak éppen az 
Önkormányzat feladatait látta el, a hó eltakarítást, a fűnyírást, a parkgondozáson kezdve a 
szemét eltakarításig mindent. Nem kell ezekhez az emberekhez hozzányúlni. Csak azt nem 
értem, most hallom már harmadszor ezt a 400 millió forintot, hogy miért kell ezt nekünk Kft-
ben  üzemeltetni?  Miért  nem  lehet  ezt  külön  az  Önkormányzatnál  egy  részben  önálló 
feladatkör és akkor nem lenne ez a kettősség, hogy innen is van ember, onnan is van ember, a 
Startmunkaprogramból  is.  Három helyről  jönnek  össze  az  emberek,  hogy összetakarítsák 
Devecsert, meg megoldják azokat a feladatokat, amikre szükség van. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tisztelt uram először is tisztázzuk, a Kft-nek 
vagyona van. Az a vagyon vagy önkormányzati.

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem önkormányzati vagyon?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nem, nem. Gazdasági társaság. Teljesen más 
kategória.  Az a  vagyon,  jó  egy személyes  tulajdona  az  Önkormányzat,  de  azt  a  vagyont 
egyébként  meg  kell  váltani.  Valamilyen  formában  azt  a  vagyont  át  kell  emelni  az 
Önkormányzat tulajdonába. A Kft. mivel gazdasági tevékenységet folytat, a Kft. jogosult az 
Áfa visszaigénylésére. Amennyiben általános forgalmi adót elszámolt, vagy visszaigényelt és 
az Önkormányzat gyakorlatilag megvásárolta az ingatlan értékét a Kft-től, vagy kivásárolta a 
Kft-ből azután a forgalmi adót be kell fizetni az államnak. 

Vörös  Tibor Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: De erről  is  volt  már  szó  három 
alkalommal. Emlékszem rá, hogy nézzük már meg, hogy mi volt az az összeg, ami forgalmi 



adóval terhelt beruházást végzett a Kft., amit esetleg az önkormányzati feladatból a Kft. tudta 
elszámolni, mert az Önkormányzat nem jogosult rá. Nem lett megnézve?

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

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem tudjuk, ezt sem tudjuk. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Utána kellene nézni. Nem tudom, hogy a 
pénzügyi iroda vezetője meggyőződött arról, hogy tulajdonképpen mekkora a vagyona a Kft-
nek?

Szabó Kinga pénzügyi  irodavezető: Nem a  vagyonával  kapcsolatban.  Szóval  behozta  a 
beszámolóját.  Pont a közművekkel kapcsolatban merültek fel,  hogy az áfa visszaigénylése 
nem volt sok. Behozta. De akkor nem ez volt a kérdés.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát  a telephely ott  van.  Gyakorlatilag 350 
millióból megvalósult,  gyakorlatilag 2 X 350 millió forint,  mert  a közműkiépítés az Ipari 
Parkban is annyi volt. Mindegyik után ő az Áfát elszámolta.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Nem mindegyik után, mert elhozta a kimutatást. De itt 
még azért annyit hadd mondjak, hogy a többszöri írásbeli kérelmemre a mai napig sem kérte 
meg az engedélyeket hozzá és nem tudjuk átvenni a közműveket, úgyhogy itt most tényleg 
okozhat milliós károkat.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát akkor miért nem szólnak neki? 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Állandóan. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát akkor nem értem?

Szabó  Kinga  pénzügyi  irodavezető: November  óta  folyamatosan  írom neki  a  felszólító 
leveleket. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Jó.  Most  megint  elbeszélgetünk  egymás 
mellett.

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Jó, jó! Fontos kérdés, ne mondja, 
hogy  elbeszélgetünk,  mert  ugyan  olyan  fontos,  mert  a  költségvetéshez  tartozik.  Mert 
amennyiben átkerül az Önkormányzathoz, akkor azt a pénzt, amit eddig átutaltunk oda, ennek 
a cégnek, ennek a Kft-nek, azt az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó szervezetként 
ugyan úgy költségvetési  keretből,  ugyan úgy tudná biztosítani és ebből fent van tartva az 
egész.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A következő. Csak én azért mondom utána 
jártam. De egyébként nyugodtan mindenki csinálhat azt, amit akar. De hát emberek nem arról 
szól, hogy ártani akarunk a településnek, ártani akarunk az Önkormányzatnak. Hát nem azért 
vagyunk itt. Azért vagyunk itt, hogy ténylegesen fogadjunk el egy költségvetést, ténylegesen 
gazdálkodjunk.  Próbáljuk  meg  az  önkormányzati  feladatokat  úgy  ellátni,  ahogy  a 
nagykönyvben meg van írva, ahogy a törvények alapján, a helyi rendeletek alapján nekünk 
végre kell hajtani. 

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én elnézést kérek. Azért elmondtátok 
az előző testületi üléseken is azokat a dolgokat, hogy nem kell ezt a Kft-t fejleszteni, nem kell 
ide tevékenységi kört bővíteni, de nem kell, nem kerül egy fillér sem. De akkor erre a Kft-re 
építhettünk volna rá bármit.

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

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

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hát akkor nem kellett, most meg kell?

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

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ellentmondatok ezzel az egész Kft-
vel. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Na, jó. Elnézést kérek. Nem mellé beszélünk, 
és nem mondunk ellent. Én ugyan azt egyébként, ami le van írva.

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Le van írva a jegyzőkönyvekben. Hát 
ne mondjátok már! 

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

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hát megszavaztátok?

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

Vörös  Tibor  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Nem  szavaztátok  meg,  hogy  a 
tevékenységi  köre  bővülve  legyen.  Hát  akkor  van  értelme  ennek,  akkor  hogy ugyan  azt 
csinálja, amit eddig csinált?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Lúdtalpbetét készítésével nem foglalkozunk, 
azért engedtessék meg! Nem önkormányzati feladat most. 



Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mivel? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Önkormányzati feladatok. Hát most.

Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hátha neked ez lúdtalpbetét, nagyon 
sajnálom. 

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

Vörös  Tibor Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Nagyon  sajnálom,  hogyha  ti  így 
fogjátok fel ezt az egészet. 

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

Kozma György képviselő: Annyival szeretném kiegészíteni, ezt a Kft. dolgot, Isten igazából 
hogy a Kft-nek más tevékenységének kellene lenni. Tehát az Áfa elszámolás. Ha valamire 
költségelünk, vagy pályázatot készítünk elő akkor jó, hogyha a Kft. ott van. A másik pedig az, 
hogy a Kft-nek a testület és nem a polgármester egy személyben az irányítója. Tehát a testület 
irányítása  alatt  működik.  A  harmadik,  amiért  szeretnék  szólni.  Nagyon  felháborít  a 
kolléganőnek a megközelítése. Nagyon érdekelne az Ács Attilának a hozzászólása ehhez a 
dologhoz, hogy november óta ilyen passzívan állt hozzá. Én nagyon csodálkoznék, hogy ez 
így lenne. Legalábbis nem lenne-e, ellen válasza valamilyen módon. Meglepne a dolog. Én 
azt  gondolom,  hogy be  kellene  hívatni  az  Ács  Attilát  és  a  jelenlétében  kellene  ezeket  a 
megközelítéseket  elmondani,  hogy tisztázni  lehessen ezt  a  helyzetet.  Amit  még szeretnék 
hozzátenni. Ha már annyira beszélünk, ezt már csak egy oldalba vágásnak mondom. Azért én 
is meg tudom mondani, hogy lövészárok itt a ház előtt. Hát ez is a Kft-nek a bűne? Vagy 
kinek? 

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

Kozma György képviselő: De még nem esett bele senki. 

Bognár Ferencné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: 
Már rég meg kellett volna csinálni. 

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

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm elnök úr. Kérném mindenkitől, hogy próbáljunk 
meg nyugodtak lenni. Én mindenkiről azt feltételezem, hogy azért folytatunk most vitát, hogy 
a városnak minél jobban alakuljon a gazdálkodása. Én a magam részéről, nyilván lesz olyan, 
aki  nem fogja elhinni,  de valójában jó szándék vezet,  amikor  felvetem, tényleg hangosan 
gondolkodva, hogy vajon a városnak valóban érdeke-e az, hogy külön egy Városüzemeltetési 
Kft-t  működtessen?  Vagy  pedig  felvetjük  azt  az  opciót,  hogy  egy  városüzemeltetési 
munkacsoport, vagy akár külön egy külön önkormányzati intézmény, ami nem cégként, de 



ugyanezeket a feladatokat látja el? Akkor, amikor a Városüzemeltetési Kft-ről beszéltem, ezt 
a jegyzőkönyvben is vissza tudja mindenki olvasni én nem az ott dolgozóknak a munkáját 
kritizáltam,  hanem magával  a  céggel  kapcsolatban  fogalmaztam meg  az  észrevételeimet. 
Azzal kezdtem egyébként, amikor szóba került a Városüzemeltetési Kft., hogy azt a 9 embert, 
aki jelenleg ott dolgozik a továbbiakban is természetesen foglalkoztatni kell. Én csak abban 
nem vagyok biztos, hogy a városnak nem kerülne-e kevesebb pénzébe, hogyha ennek a Kft-
nek  a  rezsijét  már  ebben  az  évben  nem  Kft-ként  fizetnénk,  hanem  egy  önkormányzati 
intézményként. Illetve ezeknek az embereknek a bérét, pedig miért nem fizethetné a város 
egyenesben,  anélkül  hogy külön  könyvelőt  foglalkoztatnánk  a  Városüzemeltetési  Kft-nél, 
külön számvizsgálót. Külön foglalkoztatnánk egy bizottságot, aki ellenőrzi, és sorolhatnám 
azokat a plusz adminisztratív költségeket. Amit természetesen, és ezek éves szinten milliós 
költségek, akárcsak a könyvelőnek a költsége. Ezeket mind meg tudjuk takarítani. Én csak azt 
mondtam, hogy vizsgáljuk meg. Én is szeretnék olyan helyről ezzel kapcsolatban információt 
kérni, ebben jegyző úr biztosan tud segíteni, ahol nálunk sokkal kompetensebb emberek ezzel 
a témával foglalkoznak. De még egyszer mondom azt, hogy az Ács Attila itt van, vagy nincs, 
nincs  jelentősége,  mert  nem őróla  beszélek,  hanem a cégről,  illetve  arról,  hogy egy más 
intézményi formában láthatnánk el akár ezeket a feladatokat. Én a magam részéről egyébként 
azt  a  javaslatot  tenném,  hogy  amint  megvizsgáljuk  ennek  a  jogi,  illetve  a  pénzügyi 
következményeit, amennyiben más szervezeti formában dolgozna a 9 fő, akkor én szeretném, 
hogyha  a  Képviselő-testület  ezt  tárgyalná.  És  hogyha  egymás  mellé  tudjuk  állítani  a 
számokat.  Az  egyik  oldalon  a  könyvelés,  ugye  a  vállalkozói  tevékenység  adminisztratív, 
banki  és  egyéb költségeit.  Ugye  az  a  költségvetési  támogatás,  amit  odateszünk.  A másik 
oldalon, hogyha ennek a 9 embernek mondjuk a jelenlegi bérét, ennek az épület együttesnek a 
rezsi  költségét  fizetjük.  Akkor fogjuk látni  egymás  mellé  állítva  a  számokat  és  el  tudjuk 
dönteni, hogy minekünk ezt szükséges-e ilyen formában üzemeltetni, vagy sem. Még annyit 
hadd mondjak, kicsit képviselő úrnak reagálva, hogy egyetértek azzal, hogy az adott helyen 
kell, hogy tevékenykedjen az a karbantartó, aki az iskolában van, vagy az óvodában van. Na, 
most az iskolában a karbantartó ő ugye önkormányzati állományban van, ő nem tartozik a 
Városüzemeltetési  Kft.  alá.  Holott  egyébként  az  óvodában  pedig  ahol  szintén  van  egy 
karbantartó, nyilván ott is olyan fontos, hogy legyen helyben, ugyan azon okokból, amit a 
képviselő úr is elmondott. Pengő Lajos viszont a Városüzemeltetési Kft. állományában van. 
Látják,  hogy mindegyik  formában  tökéletesen  működik.  Akár  önkormányzati  dolgozó  az 
illető, akár a Városüzemeltetésnek dolgozója. Nem ettől függ, hanem attól függ, hogy az adott 
illető a feladatát jól végzi, vagy sem. Azt gondolom, az iskola is elégedett lehet az ottani 
karbantartóval  és  az  óvoda  is  elégedett  lehet  attól  függetlenül,  hogy  az  egyikőjük  az 
önkormányzati a másik a Városüzemeltetési Kft. dolgozója. Csak ennyi.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen  köszönöm szépen.  Itt  az  úgynevezett 
kötelező önkormányzati feladatot már próbáltuk egyébként vállalkozásba kiadni és vállalkozó 
is végezte. Nyilván az elején olcsóbb volt, mint jelenleg, de a végén egy szintre került az 
egész.  Meg kell  nézni a lehetőségeket,  és térjünk erre vissza.  Mindenki nézzen utána.  Én 
akkor vagyok nyugodt, hogyha ezt egy szakértő le fogja írni nekünk, hogy igen ezekkel a 
feltételekkel.  Mert  úgy hiszem,  hogy valahogy hiteltelenné váltam azáltal,  hogy én  utána 
jártam ennek. 

Ferenczi Gábor polgármester: Szó sincs erről.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De, hát a következő. Gyakorlatilag játszunk a 



szavakkal. Meg érdekek csapodnak ide, érdekek csapodnak oda. Haragszom rá Ács Attilára, 
mert bizonyos feltételeket nem teljesít. Ezeket el kellene felejteni. Nekünk a cél az, hogy jól 
működő háttér szervezetünk legyen, amelyik az önkormányzati feladatokat látja el. Én most a 
Tisztelt Bizottsági Tagoknak én most feltenném a kérdést.

Kozma György képviselő: Még ne tegye fel a kérdést. Én csak arra szeretném kérni, hogy 
nem hangzott el a válasz, amit én javasoltam, hogy azért valamilyen módon tisztázzuk ezt a 
két javaslatot, már csak a miatt is a költségvetés felvezetésénél ezt már tudják beépíteni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Arra  gondolsz,  hogy  a 
Startmunkaprogramosok  akkor  kerüljenek  ki  az  önkormányzattól.  Akkor  ezt  tegyem  fel 
kérdésként?

Kozma György képviselő: Igen. Így van. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor felteszem.  Ki ért  egyet  azzal,  hogy 
Startprogramban  dolgozók  ne  az  Önkormányzat  költségvetésében,  hanem  a 
Startmunkaprogramban kerüljenek finanszírozásra.

Bendes István jegyző: Nem jó a kérdés Laci. Ki kellene javítani. Mondanám segítségül. A 
Startmunkaprogramnak a vezetője, egy ember van, akit a Startmunkaprogram irányítása miatt 
önkormányzati  költségvetésből finanszírozzunk. Mielőtt  dönt a testület,  azt  tudja, hogy ez 
mindig  is  így  volt.  Sosem  tudta  az  Önkormányzat  a  Startmunkából  lefinanszíroztatni  a 
Startmunkaprogram vezetőjét. Tehát nem egy használható javaslat, hogy a Startmunkának ne 
legyen  vezetője.  Gyakorlatilag  akkor  a  105  főt,  akit  foglalkoztatunk,  akinek  az 
adminisztrációt intézzük, akinek a teljes elszámolását intézzük, nem tudom, hogyan, kivel 
kívánják megoldani? Tehát a Startmunkaprogram. Igazából önmagában embert nem tudunk rá 
biztosítani. Eddig sem úgy oldottuk meg. Mert a Józsit sem.

Kozma György képviselő: Javaslatom is lenne rá. 

Bendes István jegyző: Tehát még egyszer mondom, egy emberről beszélünk. 

Kozma György képviselő: Igen.

Bendes  István  jegyző: Tehát  nem  Startmunkaprogramban  résztvevőkről,  1  főről 
beszélgetünk,  1  fő  létszámról,  hogy  az  önkormányzat  biztosít-e  1  főt  ahhoz,  hogy  a 
Startmunkaprogramhoz a  saját  költségéből  ahhoz,  hogy ez  a  program működjön.  Tehát  1 
emberről beszélünk, nem emberekről.

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Lenne  egy  kérdésem  a  költségvetéssel 
kapcsolatban.



Mayer Gábor Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi bizottság 
tagja kiment az ülésteremből.

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Csak, mert csütörtökön javasoltam a művelődési 
háznak. Nem látom, hogy a tény adat 9,9 millió forint költségvetés volt és most ugye 4 millió 
forint az előirányzat. Na, most mi változott? Ebben, amit most kaptam anyagot ebben csak 4 
millió módosított van. 

Bendes  István jegyző: Azért  van  az,  mert  ők  kérték,  hogy ennyi  legyen.  De közben  te 
elmentél, az ülésről.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: De ugye a 2015. évi költségvetés módosításban abban 
szerepel. Jegyző úrtól kérdezem, hogy akkor ezt most felvettük a napirendre? Mert ugye ez 
pénteken  e-mailon  kiment  és  akkor  tehát  az  egyik  a  2015-ös  tényadat.  De  ami  ma  lett  
kiosztva, az a 2015-ösnek a módosítása. És az a helyzet, hogy a tavalyi költségvetésben az 
ÁROP pályázat beépítésre került a költségvetésbe. Az idén meg nincs. De egyébként, amit az 
intézményvezető  kért  az  teljesen  beépítésre  került  a  költségvetésbe.  Én  ezeket  a 
költségvetésbe beemeltem. Mert ugye mindenki a saját portáján tudja a legjobban, hogy hol 
tudna kevesebbet. És én azt gondolom, ott is az intézmény vezetője tudja a legjobban. Több 
változatot is hoztak. Mindig kevesebbet, mindig kevesebbet.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: András ezeket a programokat le tudod szervezni? 

Baráth András: Ha visszamegyünk az években, akkor 9 millió forintos volt a művelődési 
háznak a kiadása, a művelődés terén. A tavalyi évben már nem tudtuk azt az összeget, ami 
kellett, akkor 2,5 millió forinttal lecsökkentettük. Akkor az volt a kérés, hogy a rendezvény 
4,5  millió  forintos  összegből  kell,  hogy  kijöjjön.  És  mivel  az  elmúlt  évben  igazából 
betartottuk azokat a kéréseket, hogy nem költöttünk miután ezek bevezetésre kerültek. Ezért 
nem is tudtunk reagálni. Mivel az eredeti összeghez képest ezek már figyelembe lettek véve. 
Mikor a Holczinger László képviselő kérte a költségcsökkentést, 15 %-os költségcsökkentést, 
mi  ezt  már  beépítettük.  Mi  tehát  ezeket  a  költségeket  már  levettük.  A  programok 
megvalósításánál, most a polgármester úr is javasolt még több lenne. Meg lehet valósítani 
még, de viszont nem látom ennek a lehetőségét, hogy a június Hagyományőrző Napokat 3 
nap, de talán 2 napra sem tudjuk megvalósítani, mert ha le kell húzni minden elemet, akkor ez 
egy olyan szűkítő, illetve nagyon határozott költségvetés, amiből többet nem lehet kivonni. 
Tehát hogyha szeretnék, hogyha igény van rá,  akkor még többet  igényelnénk.  Most is  az 
dominál a működési kiadásoknál. A rendezvényeknél ott nem vettünk le. Ez a tavalyi évhez 
igazodik.  Most  elvileg  a  létszámcsökkentéssel  az  intézmény egy dolgozója  kikerül,  tehát 
kevesebbe kerülünk. Nem tudom, hogy ezt most, hogy a Robi kikerült a létszámkeretből, nem 
tudom, hogy a költségeket is levették?
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Március 1-től.  Még nem lett  megszavazva, 
még a Képviselő-testület nem szavazta meg.



Bendes István jegyző: Így van. Csütörtökön lesz döntés. Viszont csökkentésnek mondhatjuk.

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

Boldizsár Zsolt  Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság tagja: Könyvtár  és művelődési 
házzal kapcsolatban azzal is kell számolni, hogy ebben az évben már nem fognak azok a keret 
összegek  jönni,  amiket  a  megyei  könyvtár  biztosított  annak  idején  az  írószer,  a 
nyomtatópatron vásárlás, a gépkocsi fenntartás, ami ha jól tudom ez az összeg ebből lett, tehát 
most  ez  kipukkant.  Tehát,  hogyha  az  előző  évekhez  viszonyítva  így  is  egy  szűkítettebb 
költségvetése lenne a devecseri kultúrának úgy mond. Most még azt is megfaragjuk. Kíváncsi 
leszek. És e mellé több programot akarunk csinálni, ugyanis tudomásom szerint május 1-jét 
tervez az Önkormányzat. Plusz ünnepnapokat tervez az Önkormányzat. És kíváncsi leszek, 
hogy ezt miből akarjuk finanszírozni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Lehetőség  szerint  pályázati  pénzekből 
próbáljuk meg.

Boldizsár Zsolt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: Csak arra mennyi esélyünk 
van, azt mind annyian tudjuk. Én azért a margóra még annyit hozzátennék, hogy én hosszú 
ideje nagyon kötöm az ebet a karóhoz, hogy nem attól leszünk város, hogy Göncz Árpi bácsi 
annak idején hozott egy A4-es oklevelet, hanem ha mi megtöltjük tartalommal és ezen a téren 
a legsúlyosabb tartalom a kultúra. És azt várjuk, hogy a kultúra haszonnal fog fordulni, akkor 
szerintem ne is beszéljünk róla, soha nem fog. Oktatás és kultúra nem azt a fajta hasznot 
hozza sosem, amit mi haszonnak tartunk. Tehát nem pénzbeli összeget. Én félek, hogy az 
utóbbi  években,  amit  adott  egy  fajta  kisvárosi  rangot,  hogy  emelkedett  a  színvonala  a 
kulturális  rendezvényeknek,  én  félek,  hogy  a  költségvetést  látva  porba  fog  hullni.  Újra 
kimondhatjuk, hogy falu vagyunk.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Igen.  Szeretnék  reagálni  egyébként  erre 
röviden.  A tényadat.  Eddig  60  millió  forint  a  könyvtárnak  a  költségvetése  és  a  2016-os 
63.895.000,- Ft-tal van betervezve. Ezért kértem, hogy csökkentsük 15%-kal és majd utána, 
amikor  meglátjuk,  hogy hogyan  lehet  módosítani.  De  ahhoz,  hogy legyen,  egy  normális 
költségvetésünk azért valamiből ki kell indulni. Mert betervezhetünk ide 70 milliót, amikor 
nem tudjuk hozzátenni a saját erőnket. Nekünk reálisan kell látni azt, hogy meddig tudunk 
elmenni.  Egyetlen  egy intézmény nem sérült  meg.  Én pedig  most  már  38  éve  vagyok  a 
közigazgatásban. Mindig meg lett találva az a lehetőség, hogy igen bármikor módosítani lehet 
a költségvetést. Bármikor hozzá lehet nyúlni, mert ez egy ösztönző rendszer. Keressük meg 
azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudunk pályázni és akkor tulajdonképpen ezekkel ezeket 
a hiányokat lehet pótolni. Tessék polgármester úr.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönöm.  Két  fontos  dologra  nagyon  röviden  hadd 
reagáljak. Még az előző szavazási felvetéssel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy nálunk 
ahhoz,  hogy  a  Startmunkaprogram  megnyugtatóan  működjön,  ahhoz  mindenképpen  egy 
mezőgazdasági  szakemberre  van  szükség,  aki  ezeket  a  dokumentumokat  falugazdásszal, 
állami szervekkel. Tehát ezeket a dolgokat napi szinten tudja írni, illetve kezelni. Na, most 
azért  azt  a  figyelmükbe  ajánlom,  amikor  majd  arról  döntünk,  hogy  akarunk-e  erre  a 
továbbiakban  egy  külön  embert  foglalkoztatni,  vagy  sem.  Én  azt  gondolom,  hogy  ez 



mindenképpen  veszélyeztetné  a  programnak  a  további  működését,  amennyiben  nem.  A 
pályázat, a pályázatokkal kapcsolatban. Ugye adtunk be egy pályázatot, most január 29-ig 
kellett  beküldeni.  Anna,  illetve  András  elkészítették  ezt  a  pályázatot.  Az  Élő  Forrás 
Hagyományőrző Egyesület,  Cimbiék ebben segítettek.  Tulajdonképpen már mindenképpen 
rendelkezésre áll egy másik pályázati forrás, amit az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
még a tavalyi évben megnyert. Erről decemberben kaptak értesítést. Erre a Bakony – Somló 
Környéki Népművészeti  Találkozóra.  Ha jól tudom, nem tudom, András tudod-e a pontos 
adatokat?  Én  úgy tudom,  hogy 3,5  millió  forintot  nyertek  erre  a  kétnapos  rendezvényre. 
Valami ilyen nagyságrendű összeg ugye körülbelül. 

Baráth András: Én kisebb összeget tudok. 

Ferenczi Gábor polgármester: De lényegében a két napot a pályázati pénzből meg tudják itt 
Devecserben rendezni. Tehát ugye legrosszabb esetben, amennyiben az Önkormányzat saját 
pályázata  nem  nyer.  Tehát  a  vasárnapi  programra  vonatkozóan,  illetve  a  programok 
színesítésére vonatkozóan akkor is a 2 napot pályázati pénzből meg tudjuk szervezni. Abban 
maradtunk tavaly, hogy a Devecseri Napok, akkor még a Somló Környéki Hagyományőrző 
Napok rendezvénye, ami 3 napos volt. Lakossági felvetés is volt, ezt Annáék is jelezték, hogy 
ennek a pénteki napnak igazából nem sok értelme volt.  Tehát a pénteki napot kivennénk. 
Nyilván  amit  ott  meg  tudunk  spórolni  az  közel,  fedezi  pl.  a  május  1-jei  rendezvényt. 
Egyébként,  meg  helyi  cégek  esetében  is  van  olyan  megkeresésünk,  hogy  amúgy  is 
szerveznének  a  dolgozóknak  családi  napot.  Egy olyan  opció  is  lehetséges,  hogy a  céges 
családi nap tulajdonképpen egy városi családi rendezvénnyé bővülne. Akár egy május 1.-je, 
vagy egy gyermeknap alkalmával, mert egy adott cégnek az is megfelel, hogy a saját molinója 
kint van, mint fő támogató. És nem csak a cég dolgozói, a devecseri dolgozók jönnek el erre a 
rendezvényre,  hanem a város felé is meg van hirdetve. És egyébként a Vöröskereszt és a 
Málta is jelezte, hogy az idei évben az összes ilyen rendezvényt közösen szeretnék velünk 
csinálni. Mert az idei évben a Vöröskeresztnek sincsen annyi pénze, mint tavaly. Tavaly volt 
arra pénzük, hogy csináljanak egy családi napot. Idén nekik saját forrásuk nem lesz. Nyilván 
valamennyi  pénzük  lesz,  amit  inkább  hozzátennének  egy városi  rendezvényhez  és  akkor 
közösen  tudjuk  ezeket  finanszírozni.  Tehát  körülbelül  így  kell  ezt  elképzelni.  Én  azt 
gondolom, hogy az az összeg, ami a tavalyi évben be volt tervezve a rendezvényekre, az az 
idei évben is elég lesz. Nyilván az idei évben szponzorokat, támogatókat is kell ehhez találni. 
De mondom, már vannak ilyen jellegű megkeresések a Vöröskereszt, a cégek részéről. Tehát 
én ezt a részét nem tartom aggasztónak. És amit még meg kell említeni, hogy nyilván az 
eddigi  feladatot,  mégpedig  a  Könyvtári  Szolgáltató  Rendszernek  a  működtetését,  azt  a 
könyvtár ebben az évben nem végzi.  Mert sajnos ugyan úgy vagyunk, mint Sümeg, hogy 
nincsen elegendő szakképzett dolgozónk. De nyilván én itt is elmondtam akkor, amikor ez 
szóba került, hogy azt nem támogatom, hogy a dolgozók közül bárkit is elbocsájtsunk. Azt 
annál inkább, hogy átszervezéssel megtartani ezeknek a dolgozóknak a munkahelyét. Ez egy 
másik  napirendi  pontnál  szóba  is  fog  kerülni,  hogy  miként  tudnánk  például  korábbi 
művelődési  ház  dolgozót  a  továbbiakban  is  úgy  megtartani,  hogy  ne  kelljen  senkit 
elbocsájtani. Én azt gondolom, hogy van egy minimális összeg, amit fordítani kell a kultúrára. 
Egyetértek  képviselő  úrral.  De  azt  nem tudom támogatni,  amit  még  képviselő  úr  a  nyár 
folyamán  mondott  nekem  javaslatként,  hogy  akár  be  is  zárhatnánk  a  könyvtárat  és  a 
művelődési házat. Akkor ugye egy 60 millió forintos megtakarítás lenne ebből. Én ezt nem 
tudom támogatni. Nyilván tudomásul kell venni, hogy egy bizonyos összegbe kerül egy járási 
székhelyen,  egy ilyen történelmi épületnek a  működtetése.  Ugye mi  abból  a  szempontból 
kedvezőtlen  helyzetben  vagyunk,  hogy  két  külön  épületben  működik,  a  könyvtár  és  a 
művelődési ház. Nyilván olcsóbb lenne, ha egyben lenne. Én meg azt mondom, hogy legyünk 



arra büszkék, hogy egy történelmi épületünk van, egy olyan könyvtárral, aminek csodájára 
járnak széles-e határban.  

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

Kozma György képviselő: Köszönöm a szót elnök úr.  Fordítva kezdem. Polgármester úr 
köszönöm, hogy ismét indiszkrét volt. Tehát intézkedni akartam, legalábbis már azért, mert 
tartalmaz egy hatalmas csúsztatást. Ugye mi arról beszéltünk, hogy milyen módon lehetne ezt 
a két objektumot működtetni. Ennek kapcsán, a működtetés kapcsán, nem a megszüntetés 
kapcsán hangzott el ez a megközelítés egyébként, hogy esetlegesen intenzívebb működtetésre 
bírni  a  finanszírozót,  esetleges  más  intézményeket,  hogy  részt  vegyenek  ebbe  a 
finanszírozásba.  Tehát  ennek  kapcsán,  hogyan  mondjam  volt  egy  olyan  indítványozó 
kérésem, hogy mások is szálljanak bele ebbe a finanszírozásba.  És nem arról volt szó még 
egyszer mondom, hogy be kéne csukni. Tehát egy ordenáré nagy csúsztatás polgármester úr. 
Ez ugyan olyan, mint a pályának a víz leszívatása, mert nem is volt ott víz. Megkérdeztem 
egyébként.

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

Kozma György képviselő: De akkor nem volt. A másik, ezzel kapcsolatosan visszatérve a 
költségvetésre.  Megvárom,  amíg  szerdáig  a  pénzügyi  irodavezető  asszony milyen  módon 
tervezi  a  költségvetést  a  2016-os  évre,  milyen  lesz  a  működési  hiány.  Legfeljebb,  ha  a 
működési hiány, ha elkerülhető, akkor nem teszek javaslatot, de ha nem kerülhető el, akkor 
javaslatot teszek az itt elhangzottak szerint, kiegészítve egyébként más leépítési javaslattal is. 
Úgyhogy ez a szerdai napon fog eldőlni. Úgy, hogy jegyző úr legyen szíves ezt úgy fogadni és 
a pénzügyi iroda,  mint sok más esetben is, hogy ebben az esetben is meg tudjam tenni a 
javaslatomat.

Bendes István jegyző: Minden költségvetési javaslatot meg lehet tenni. 

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

Ferenczi  Gábor polgármester: Ha félre  értettem a képviselő urat,  akkor  elnézést  kérek. 
Nekem teljesen egy értelműnek tűnt, és persze bizonyos szempontból logikusnak is a javaslat, 
hogy akár egy költségtakarékossági szempontból, akár egy intézmény, akár a könyvtár és a 
művelődési ház is egy időre bezárható lenne. Én akkor is jeleztem, hogy ezt a javaslatot azért 
sem támogatom, mert azt gondolom, hogy az önkormányzatnak alapvetően a lakosságot kell 
kiszolgálni. A lakosságnak meg akkor is szüksége van egy művelődési intézményre, hogyha 
ez arányaiban sokba is kerül. Abban persze egyetértünk, arányaiban sokat fordít a város a 
költségvetés főösszegéhez képest a kultúrára. De pont azzal kezdtük a bizottsági ülést, hogy a 
kultúra,  az  oktatás,  a  szociális  és  egészségügyi  szféra  azok  olyan  ágazatok,  ahol  azt 
gondolom, hogy nem profitorientáltan kell gondolkodni. Nem azt kell nézni, hogy forrásokat 
vonjunk  ki,  hanem  abban  kell  gondolkodni,  ahogy  Boldizsár  Zsolt  képviselő  társam  is 
mondta. Tulajdonképpen az ő hozzászólásának a lényege az volt, hogy ezekre a területekre, 
hogyha befektetünk forintot, akkor az a jövőbe való befektetés. Ezen a szemüvegen keresztül 
tudom nézni ezeket a költségvetési főösszegeket. És alapvetően elnök úrnak azt a felvetését, 



hogy  az  intézmények  esetében  egy  csökkentést  jelöljünk  ki  a  2016-os  gazdálkodásra 
vonatkozóan támogatni tudom mind amellett, hogy kiindulási alapnak a jelen esetben előttünk 
fekvő költségvetési tervezet megfelelő ahhoz, hogy ezzel ezt az évet el tudjuk kezdeni. Én azt 
gondolom, annak semmi akadálya nincsen, hogy az éves működés során, amikor arra szükség 
van a költségvetést módosítsuk. Tehát ez más településeken is így van. Tehát én a magam 
részéről ebben a formában is támogathatónak tartom a költségvetési tervezetünket. Egyetértve 
azzal,  amit  elnök úr  mond,  hogy nyilván  célként  ki  kell  tűzni  azt,  hogy csökkenjenek  a 
költségek.  Én  azt  nem  feltétlenül  tartom  szükségesnek,  hogy  ez  ebben  a  költségvetési 
tervezetben forintalisan megjelenjen. Az elvet, amit elnök úr elmondott azt támogatni tudom.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm. Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
ki ért egyet, hogy az intézményeknél és szakfeladatonként 15 %-kal csökkenjen a költség, 
vagy úgy legyen elkészítve szerdára, hogy 15 %-kal csökkentve, hogy el tudjuk fogadni a 
költségvetést  és  utána  felülvizsgáljuk  és  megfelelően  amennyiben  szükséges  módosítani 
fogjuk. Nyilván a normatív támogatások szakfeladatokra, amelyek központilag meg vannak 
adva,  az szerepeljen, mert azt  oda kell  adni.  De magát a költségvetés kiadási oldalának a 
csökkentését is. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Ez eddig is így volt.

Kozma  György  képviselő: Ez  meg  van  adva.  Annak  nincs  értelme,  hogy  15  %-kal 
csökkentek, utána meg módosítok. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: De  azt  át  fogjuk  nézni.  Tételenként 
átvizsgáljuk az intézményvezetőkkel egyeztetve. 

Kozma György képviselő: Ha szerdán hozzátok be, akkor már nincs idő, hogy tételenként át 
lehessen nézni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De 15 %-kal csökken. 

Kozma György képviselő: De az könnyű, mert az kiszámítható. De akkor nem valós. Én azt 
szeretném, ha valós lenne a költségvetés értsük meg egymást.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor is valós lesz, mert az köztes. Értsük már 
meg,  a  normatív  támogatások tulajdonképpen szakfeladatra  vannak megadva,  azokat  nem 
lehet más célra felhasználni. Azokat a dolgokat, amik tulajdonképpen itt kiadási tételenként, 
amivel az önkormányzatoknak hozzá kell  járulni.  Azért  mondtam, hogy szakfeladatonként 
tételesen az  összes  végszámot  15  %-kal  kell  csökkenteni  és  utána  majd  végig  nézzük és 
amennyiben a normatív támogatások kiegészítésre kell, hogy kerüljenek, mert másképp nem 
lehet fenntartani a működését az intézménynek. Akkor elgondolkodunk, hogyan lehet ezen 
változtatni.

Kozma György képviselő: Laci, tegyük át egy héttel későbbre a költségvetést, hadd nézzük 
át normálisan.



Bendes István jegyző: Nem indokolt. 

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

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm elnök úr. Én a magam részéről azt  gondolom, 
hogy semmi nem indokolja, hogy ezt a költségvetést szerdán ne terjesszük be a Képviselő-
testület elé, hogy ezt a költségvetést ne fogadjuk el. Én ezen az ülésen tényleg becsülettel 
végig hallgattam minden érvet, ellen érvet. Én nem hallottam olyan érvet, ami az ellen szólna, 
hogy ezt a költségvetést ne lehetne elfogadni. Még egy-két tényadatot szeretnék elmondani, 
hogyha már a költségvetés tárgyalásáról van szó, ami nem feltétlenül került megjelölésre az 
idei tervezetben, viszont ezzel is lehet számolni. Ezzel arra akarok rámutatni, hogy vannak 
olyan esetleges bevételek, amikkel jelenleg még nem számolunk, de egyébként lehetőségként 
ott van, hogy ebben a 2016-os évben realizálódnak. Ugyan úgy vannak természetesen olyan 
költségek is, amikkel nem lehet operálni, mert az élet hozhat olyan költségeket, amit nekünk 
azonnal  ki  kell  fizetni.  De  valamilyen  alap  akkor  is  kell.  Én  azt  gondolom,  hogy  ez  a 
költségvetés alkalmas arra, hogy elfogadjuk, és egy támpontot nyújtson. És ebben meg lehet 
jelölni  azt  magunknak,  megjelölhetjük  azt  célul,  hogy  egyes  intézmények  úgy  fognak 
gazdálkodni, mi is úgy fogunk gazdálkodni, mint önkormányzat, hogy célként megjelöljük azt 
a 15 %-os csökkentést, amit elnök úr mondott. Én azt gondolom, hogy egy konstruktív és 
kompromisszumos javaslat  a részemről.  Amit még szeretnék. Én nem tartom indokoltnak, 
hogy  a  költségvetési  szavazást  elhalasszuk.  Én  semmi  esetre  sem  vagyok  hajlandó 
kockáztatni azt, hogy a település normatív támogatástól essen el, mert akkor tényleg bajban 
lennénk anyagilag, pénzügyileg. Amit azért érdemes megemlíteni a napelemes rendszereknek 
a kiépítése. Amit mondjuk ki igazságosan, hogy ezt még az előző Képviselő-testület nyújtotta 
be. Minket ért az a lehetőség, hogy ezeknek az előnyét élvezzük. Az óvodánál, az iskolánál, a 
művelődési háznál ezek a napelemes rendszerek komoly megtakarítást eredményeznek. Az 
óvoda  esetében  ugye  a  megtakarítás  a  korábbi  év  ugyanezen  időszakához  képest  a 
villanyszámla  tekintetében  91  %.  Ami  azt  jelent,  hogy  a  havi,  mint  egy  50.000,-  Ft-os 
villanyszámla 4.555,- Ft-ra csökkent. Na, most ez éves szinten nyilván ez egy komoly összeg. 
Ugyan  ez  elmondható  a  művelődési  háznál,  és  ugyan  ez  elmondható  az  iskola  esetében. 
Akkor, amivel lehet kalkulálni, de természetesen nem tudom most megmondani február 22-
én, hogy ebből mi válik valóra. De lehet vele kalkulálni, hogy jelentős mennyiségű lakossági 
építési telket fogunk eladni. Ebből már 3 telek elkelt már amennyiben a mai bizottsági ülésen 
és  a  szerdai  testületi  ülésen  is  megszavazza  a  Képviselő-testület,  akkor  összesen  már  3 
ingatlan  elkelt.  Ugye  szintén  most  van  előttünk  egy  autómosóra  egy  ipar  területnek  a 
vásárlása. Nyilván ezek bevételt eredményeznek a városnak. Nyilván még lehetne sorolni, 
hogy akár az óvodában a közétkeztetésnek a biztosítását. Majd év végén fogjuk meglátni, 
hogy  mennyi  megtakarítást  eredményezett.  De  akárhogyan  kalkulálunk,  mindenhogyan 
kevesebbe  fog  kerülni,  mint  hogyha  az  év  minden  napján  vállalkozó  végzi  ezt  a 
tevékenységet. És sorolhatnám.

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

Bendes  István  jegyző: Egy  dologra  szeretném  felhívni  a  Tisztelt  Képviselő-testület 
figyelmét.  Szerencsére  a  többségük  több  cikluson  keresztül  volt  képviselő.  Tehát  több 
költségvetési rendeletalkotáson túl vannak. Mi megtesszük szerdáig, hogy le fogjuk így venni 
a költségeket. Nem igazán épeszű dolog, de elmondom, hogy miért. Mert ugyan nem nagyon 
preferáltak minket működési kiegészítési pályázaton ez idáig. De ezt nem lehet tudni, hogy 



így  foglalkoznak,  vagy  így  állnak  hozzá  Devecser  városához.  Abban  az  esetben,  ha  mi 
magunk teszünk magunknak olyan költségvetést,  amit  szorítunk,  mert  megtehető és  ezzel 
indítjuk el az évet. Gyakorlatilag kapásból kilövünk egy lehetőséget arra, hogy pályázaton 
egyáltalán  elindulhassunk  ebbe  az  irányba.  Ezt  most  a  januári  költségvetésünkkel  már  is 
intéztük.

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

Bendes István jegyző: Azért mondom régi „motoros” képviselők többen is vannak. Azt azért 
pontosan tudják, hogy az Önkormányzat minden évben megfutotta ezt a körét. A tavaly előtti 
évben még kaptunk egy kicsi pénzt, durván olyan 20 millió forintot. A tavalyi évben sajnos 
nem sikerült  megnyernünk  semmit.  Ennek  oka  az  volt,  hogy nem nyitották  meg  újra  az 
ablakot  és  nem  tudtunk  alaposan  alátámasztva  még  egyszer  beadni  a  pályázatot.  Ha  az 
Önkormányzat  azt  mondja,  hogy 0 szaldós költségvetést  kíván elfogadni,  megteheti,  de a 
pályázati lehetőséget már ki is lőttük. Azért mondtam azt, hogy régi motorosok ülnek itt. A 
régebbiek  azért  tudják,  hogy  ez  a  költségvetési  tervezet,  ami  jelen  pillanatban  az  önök 
asztalán  van,  amelyben  elmondtuk,  hogy  van  tartalék.  Minden  költségvetésben  van. 
Gyakorlatilag hasonló feszített  odafigyeléssel,  ahogy a tavalyi  év történt az önkormányzat 
tudja biztosítani azt, hogy jól, minimum 0 szaldóval másként nem is zár. Ehhez nem kell más, 
mint az a fegyelmezettség, amivel a Képviselő-testület tavaly is működött. Fegyelmezett volt 
maga a hivatal is, de természetesen a fegyelmezettséget csak az biztosíthatta, hogy önök is 
azok voltak. Itt nem lehet úgy költségvetést tervezni, ha azt mondja a Képviselő-testület, ha 
tetszik,  ha  nem  mi  elköltünk  20  millió  forintot,  mikor  semmink  nem  volt.  Ha  így 
gondolkodik, akkor nem tudunk fegyelmezettek lenni. De nem ilyen volt a testület. És nem 
hiszem, hogy ilyen lenne a későbbiekben. Tehát mi megtesszük, hogy ezt 0 szaldósra tegyük, 
de mondom, azt tudnia kell a Képviselő-testületnek, azonnal egy jogi lehetőségtől már meg is 
fosztotta magát az Önkormányzat. Nem lesz módunk és lehetőségünk működési kiegészítési 
pályázatra 0 szaldós költségvetéssel részt vennünk. Én csak mondom. Ahogy önök gondolják. 
Ebben a költségvetésben bent van az a tartalék, hogy el tud működni az Önkormányzat. De ez 
a  70  milliós  nagyságrendű  hiány,  hogyha  megnézték,  hogy mit  pakoltunk  a  felhalmozás 
oldalára,  nem  egy  nagy  hiányról  beszélgetünk.  Tételesen  nem  kezelhetetlen  ez  az 
Önkormányzat számára. De elmondtam a múltkori ülésen is hogy önök döntenek. Mi meg 
tudjuk oldani, hogy ezt odáig feszítjük, de ennek ára van, hogy pályázati lehetőség viszont 
kevesebb áll rendelkezésre.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag nekem 
az a problémám, hogy pont ezeket az ÖNHIKI-s pályázatokat meg akarják szüntetni.

Bendes István jegyző: De még van. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nem tudjuk, hogy mennyit fogunk kapni. De 
lehet, hogy ugyan úgy fogunk járni, mint a tavalyi évben. De hogyha hagyjuk, akkor nincs 
senki serkentve arra, hogy egy kicsit is valamilyen módon megspóroljon. Évtizedeken át az 
volt a probléma, hogy amikor elfogadtuk a költségvetést, akkor minden intézmény mondta, 
hogy ez szentírás, ez el van fogadva. Nem tehetünk semmit ő e szerint fog menni.  Tessék 
polgármester úr.



Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm elnök úr. Igazából jegyző úr megerősített abban 
az előző kompromisszumos javaslatomban, hogy a továbbiakban is azt mondom, hogy egy 
alapként  el  kell  fogadni  ezt  a  költségvetési  tervezetet.  Emellett  nem  a  költségvetésben 
rögzíteném a 15 %-kos csökkentést, hanem elvként rögzíteném, és az intézményektől várnám, 
hogy ők maguk év végéig ezt a 15 %-os költségcsökkentést tűzzék ki célul. És ezt vizsgálná a 
Képviselő-testület nyilván az év elteltével. Én sem rögzíteném ezt a költségvetésben, mert 
valamiféle  mozgásteret  hagynunk  kell  magunknak.  Másrészről  azt  ajánlom  a  szíves 
figyelmükbe,  hogy  Devecser  nem  egy  adóerős  település.  Ha  megnézzük,  hogy  mennyi 
adóbevétele van, a városnak akkor azt látják, hogy lakosság arányosan is Devecsernek nagyon 
minimális adóbevétele van. Nem véletlenül van hátulról nézve a legszegényebb járások között 
a 16. helyen. Tehát egy ilyen településen el kell fogadni azt, hogy nem tudjuk normatívából 
működtetni sem az iskola fenntartást, sem az óvoda fenntartást, sem a szociális szektort. Itt 
helyben ez  nem megy.  Egy olyan településen,  ahol  ilyen  társadalmi  összetétel  van,  ilyen 
foglalkoztatási helyzet van, ahol ilyen közállapotok vannak, el kell fogadni, hogy nem tudunk 
kijönni 0-ból. Nem Balatonfüredről, van szó, hölgyeim és uraim, ahol a képviselő-testületi 
ülésen arról kell vitatkoznunk, hogy a Tagora sétányt jobbra, vagy balra építsük-e tovább. 
Nekünk nem ilyen problémáink vannak. Ez a település nem tud jelenleg kijönni ezekből az 
állami normatívákból. Majd akkor ki fog tudni jönni, hogyha nagy beruházások beindulnak. 
De nyilván az pedig idő.

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

Kozma  György  képviselő: Polgármester  úr.  Elvekről  vitatkozunk,  szerintem  ne  is 
vitatkozzunk,  mert  elveket  mindegyikünk  komolyan  gondolja  és  meg  egyébként  abból 
adódóan el is tudja fogadni. Tehát az egyik, nem fogunk kapni ÖNHIKI-t. Megmondtam már 
tavaly  is  nem fogunk  kapni  ÖNHIKI-t.  Nem kaptunk  ÖNHIKI-t.  Azt  mondtad,  hogy itt 
milyen jó lesz. Nem lett és nem is fog már lenni azt elmondom. Aztán megyünk tovább. Mi 
lesz a következménye, hogyha túltervezzük? A vagyon felélés, mert előbb utóbb nem lehet 
eltenni. Előbb-utóbb szembe kell nézni vele. Ha mi most feléljük a vagyonunkat csak azért, 
hogy fogadjuk  el,  hogy van.  Akkor  utána  megmondom mit  csináltunk  vele.  Én  ehhez  a 
nevemet nem fogom adni. Én most megmondom.
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tessék, parancsolni. 

Szabó  Kinga  pénzügyi  irodavezető: A  3.  mellékletben  terveztünk  felhalmozási  célú 
bevételeket  ingatlan  értékesítésből  és  kölcsönből  20.990.000,-  Ft-ot.  Azért  én  itt  közben 
számoltam az 5. mellékletben be lett építve 51.430.000,- Ft felhalmozási kiadás. Itt, hogyha 
leredukáljuk, hogy kizárólag a bevétel függvényében adjuk, meg a kiadást akkor én már most 
azt mondom, hogy ne terheljük meg az 51 millió forintos felhalmozási kiadást, hanem a 20 
milliónak megfelelően. Úgy, hogy itt már eleve a 30 milliós hiányunkat tudnánk mérsékelni. 
Tehát a 70 millióból 30 milliót. Sok helyen, amikor nincs pénz, azzal szokták kezdeni, hogy 
sok mindent kivágunk. 
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Így van.

Szabó  Kinga  pénzügyi  irodavezető: Na,  hogyha  most  már  a  támogatási  oldalon  is 
valamennyit leszűkítünk, akkor már még hagyunk is lehetőséget arra, mint a tavalyi évben az 



volt  a  tapasztalatom,  a  mi  kárunkra  ugyan,  de  egy  csomó  település  nem  fizette  meg  a 
társulásnak, az önkormányzatnak a hozzájárulást. Az igaz, hogy mi szívtunk, mint a torzas 
borz, mert nekünk ki kellett fizetni az ügyeletet és az oktatást is. És akkor kérték az igazolást 
tőlünk,  hogy ők mennyivel  tartoznak.  Beadták  rendkívüli  támogatásra  és  megkapták.  Na, 
most már a rendkívüli támogatás nem úgy működik, mint korábban, hogy itt van x összeg, 
hanem csak konkrétan  ahhoz a  célhoz.  Tehát  igazolással,  bírósági  ítélethez,  vagy jogerős 
ítélettel, mások által igazolt komoly tartozáshoz. Na, most én arra gondoltam, talán ezt mi is 
megpróbálhatnánk,  hogy  a  társulásoknak  átadjuk  a  normatívát  és  akkor,  amivel 
önkormányzati forrással tartozunk, arra mi is beadhatjuk. Hozzáteszem mi is jól jártunk azzal, 
hogy azok a települések megkapták, mert ugye nem költheti el másra, kénytelen volt nekem 
megfizetni.

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

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Én csak ennyit szerettem volna mondani.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Igen.  Köszönöm  szépen.  A Gazdasági  és 
Ügyrendi Bizottság tagjainak felteszem a kérdést, hogy ki ért egyet azzal, hogy úgy fogadjuk 
el a költségvetést, hogy a kiadási oldalt, a szakfeladatokat tételenként és intézményenként 15 
%-kal csökkentsük? 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Szeretnék  kérdezni.  Kíváncsi  lennék  a  te 
véleményedre ezzel kapcsolatban, ezzel a 15 %-kal kapcsolatban, amit jegyző úr mondott.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ha elfogadjuk a költségvetést, az akkor abban 
a pillanatban szentírás, abban a pillanatban mehetünk, az intézmény el van fogadva, jó napot. 
Mehetünk aztán utána. Ez a költségvetés a kiindulási alap. Aztán kész.  Akkor nem beszéltünk 
semmiről, akkor elbeszéltünk két órát. Nem néztük meg tételesen a kiadási oldalakat. Nem 
mentünk végig.  El lehet fogadni.

Bendes István jegyző: Azért mondtam, hogy régi motoros csapat van itt és nem mindegy. 
Pontosan tudod Laci, hogy attól, hogy elfogadja az Önkormányzat a költségvetést szabadabb, 
tágabb kereteket hagy attól még pontosan tudod, hogy addig nyúlkálhatunk, amíg a bukszánk 
terjed. Nincs módunk és lehetőségünk arra, hogy azért, hogy ne spóroljuk meg azt, amit nem 
kell.  Mert  tervezhetünk  mi  bármekkora  költségvetést,  a  kiadási  oldalon  csak  azt  tudjuk 
elkölteni, ami ott áll a számlán. Ami nem áll az Önkormányzat számláján az elkölthetetlen. 
Tehát betervezhetjük mi nyugodtan a hiányt. Ha a 70 millió nem áll ott a számlánkon, nem 
tudjuk elkölteni.  Nem vettünk fel banki hitelt.  Nem volt szükség. Nem vettünk fel banki 
hitelt, mert láttuk, hogy el tudjuk indítania az évet anélkül, hogy az adó beérkezéséig, ti is  
tudjátok, hogy március 15-re érkeznek be az első komolyabb bevételeink, akkor fognak jönni, 
ki fogja tudni húzni az Önkormányzat. Nem kell a banki hitel kamatköltségeit viselnie az 
Önkormányzatnak. Tehát nem nyúltunk ilyenbe, nem is terveztünk ilyent. Képesek vagyunk a 
nélkül működni. Tehát a saját fegyelmezettségünk kell ahhoz, hogyha hiánnyal tervezem a 
költségvetést,  akkor  sem  léphetem  túl,  mert  nincs  miből.  Tehát  nincs  miből.  Nem  áll 
rendelkezésre az a pénz. Ott van hiányként. Mozgásteret ad arra, hogyha forrásra pályázni 
lehet, akkor igénybe vehessük, van egy termezett hiányunk. De ha nincs, akkor nem lehet. 



Kozma György képviselő: Hányszor adtuk be?

Bendes István jegyző: Az elmúlt 10 évben mindegyik évben.

Kozma György képviselő: Az elmúlt 2 évben? 

Bendes István jegyző: Háromszor adtuk be, kétszer nyertünk.

Kozma György képviselő: A legutolsó évben? 

Ferenczi Gábor polgármester: Az elmúlt évben kétszer adtuk be.

Kozma György képviselő: Kétszer adtuk be?

Mayer Gábor Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
tagja visszaérkezett az ülésterembe. 

Bendes István jegyző: Egyszer adtuk be és nem nyert. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, hogy ki ért egyet azzal, 
hogy  az  intézményeknél  a  költségvetés  kiadási  oldala  minden  szakfeladaton  15  %-kal 
csökkentésre kerüljön. 

A Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  1 igen  szavazattal,  3  tartózkodás  mellett  nem hozott 
döntést.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők 
száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, hogy ki ért egyet azzal, 
hogy  Devecser  Város  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati 
rendelet az előterjesztés szerint kerüljön elfogadásra.

A Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  1 igen  szavazattal,  3  tartózkodás  mellett  nem hozott 
döntést.

Bendes István jegyző: Akkor nincs javaslat.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó.  Akkor ott  maradtunk,  így visszük át  a 
testületi ülésre és a testület döntsön.

Kozma György képviselő: 2016. március 15-ig kell a költségvetést elfogadni.

Bendes  István  jegyző: Azt  is  lehet,  hogy  azt  mondja  a  testület,  hogy  egyszer  tartsunk 
bizottsági ülést. Csak a költségvetést tárgyaljuk. Miért zárkóznánk el? Mondtam, hogy addig 
tárgyalhatjuk, miért húznánk el? 



Kozma György képviselő: Én azt  tudom, hogy költségvetést  úgy is  lehet  csinálni,  hogy 
számszakilag  kijöjjön.  Onnantól  kezdve az már egy dolog,  hogy mi  a  valóság.  Én azt  is 
tudom, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy nem tudunk forrásokat teremteni. Csak 
saját forrásunk lehet erre fedezet. Lehet ezt aztán húzni, de egy idő után az kibukik.

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 
4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, hogy ki ért egyet azzal, hogy 
az intézményeknél a költségvetés kiadási oldala minden szakfeladaton 15 %-kal csökkentésre 
kerüljön. 

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  1  igen  szavazattal,  3 
tartózkodás mellett nem hozott döntést.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 
4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, hogy ki ért egyet azzal, hogy 
Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet az 
előterjesztés szerint kerüljön elfogadásra.

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  1  igen  szavazattal,  3 
tartózkodás mellett nem hozott döntést.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 
fő  vesz részt.  Szavazásra  teszem fel,  hogy ki  ért  egyet  azzal,  hogy az  intézményeknél  a 
költségvetés kiadási oldala minden szakfeladaton 15 %-kal csökkentésre kerüljön. 

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem hozott 
döntést.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 
fő  vesz  részt.  Szavazásra  teszem  fel,  hogy  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  Devecser  Város 
Önkormányzata  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati  rendelet  az  előterjesztés 
szerint kerüljön elfogadásra.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem hozott 
döntést.

Kozma György képviselő: Azt mondta nekem valaki hozzáértő, hogy ez nem más, mint az 
adminisztráció zsarolása a testület felé. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Rátérünk  a  következő  napirendi  pont 
megtárgyalására. 



Bognár Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság; Szociális, Egészségügyi, Rend- és 
Környezetvédelmi Bizottság tagja, valamint Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
tagja az üléstermet elhagyták. 

2./     Napirendi     pont:  

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 31/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy az előterjesztést mindenki 
megkapta.

Bendes István jegyző: Annyit tennék hozzá, aki végig nézte, nekem az az érzésem, hogy ez a 
rendelet előbb-utóbb mindenhol megszűnik. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Egyébként az az igazság, hogy gyakorlatilag 
mindent le lehet írni, csak ezt be is kell tartani.

Bendes     István     jegyző:   Ami itt van ennek majdnem háromnegyed része hatályon kívül 
helyezésre kerül.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megkérdezem, kinek van 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 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
31/2013.  (XII.  19.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  önkormányzati  rendeletét 
alkossa meg.

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

27/2016.     (II.   22  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól,  valamint  ezek 
elmulasztásának  jogkövetkezményeiről  szóló  31/2013.  (XII.  19.) 



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 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 31/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

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

15/2016.     (II.   22  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
javasolja  a  Képviselő-testületnek,  hogy  a  közösségi  együttélés 
alapvető  szabályairól,  valamint  ezek  elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről  szóló  31/2013.  (XII.  19.)  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 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete keresse meg a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottját és tájékoztassa, hogy a VEB/005/539/2016. 
ügyiratszámú törvényességi felhívásban foglalt kötelezettségének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2013. 
(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásával a 2016. február 24. napján megtartott képviselő-testületi ülésén eleget tett.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban jelzettekről a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját tájékoztassa és a kihirdetett önkormányzati 
rendeletet megküldje.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. március 4.

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

28/2016.     (II.   22  .)     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 keresse 
meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját és 



tájékoztassa, hogy a VEB/005/539/2016. ügyiratszámú törvényességi 
felhívásban foglalt kötelezettségének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 31/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásával  a  2016.  február  24.  napján 
megtartott képviselő-testületi ülésén eleget tett.

2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
jelzettekről a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottját tájékoztassa és a kihirdetett önkormányzati 
rendeletet megküldje.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2016. március 4.
 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete keresse meg a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottját és tájékoztassa, hogy a VEB/005/539/2016. 
ügyiratszámú törvényességi felhívásban foglalt kötelezettségének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2013. 
(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásával a 2016. február 24. napján megtartott képviselő-testületi ülésén eleget tett.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban jelzettekről a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját tájékoztassa és a kihirdetett önkormányzati 
rendeletet megküldje.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. március 4.

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

16/2016.     (II.   22  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete keresse 
meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját és 
tájékoztassa, hogy a VEB/005/539/2016. ügyiratszámú törvényességi 
felhívásban foglalt kötelezettségének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 31/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 



önkormányzati rendelet megalkotásával  a  2016.  február  24.  napján 
megtartott képviselő-testületi ülésén eleget tett.

2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
jelzettekről a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottját tájékoztassa és a kihirdetett önkormányzati 
rendeletet megküldje.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2016. március 4.

Horváth Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja az üléstermet elhagyta.

3./     Napirendi     pont:  

A szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról 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 előterjesztést mindenki 
megkapta.  Gyakorlatilag  ezt  egyszer  már  tárgyaltuk  a  szociális  étkeztetést  és  annak 
megfelelően került feldolgozásra.

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális 
étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

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

29/2016.     (II.   22  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  a  szociális  étkezésért  fizetendő  térítési  díjakról  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 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-



testületnek,  hogy  a  szociális  étkezésért  fizetendő  térítési  díjakról  szóló  önkormányzati 
rendeletét alkossa meg.

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

17/2016.     (II.   22  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális étkezésért fizetendő 
térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Javasolom a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottságnak, hogy a „Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális 
Egyesület 2015. évi tevékenységéről”  szóló napirendet tárgyalja. A Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság jelenlévő tagjai 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal a „Beszámoló a Devecser Város Audio-
Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről”  szóló napirendet 
napirendjei közé felvette.

4./     Napirendi     pont:  

Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület 
2015. évi tevékenységéről 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy az előterjesztést mindenki 
megkapta.  A beszámolót  átolvastam,  áttanulmányoztam  és  elfogadásra  javasolom.  Nem 
tudom, kinek van ezzel kapcsolatban kérdése? Pénzt sikerült elkölteni teljes mértékig. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Én úgy gondolom ez a beszámoló elég részletes volt.  Hát elég szomorú, 
hogy csak ennyiből kell gazdálkodnia a devecseri városi tv-nek. Elnök úr adott át nekem egy 
ajánlatot,  egy  IPJ  átvitelre,  amiről  beszéltünk,  hogy  különböző  helyekről  lehet  egyenes 
közvetítést adni, amiről szó volt. Ennek az összege bruttó 578.225,- Ft. Hát itt a támogatásnál 
el kell dönteni majd, hogy bele tudjuk-e tenni, van-e erre keret. Illetve annak a lehetőségét is 
meg kell vizsgálni, hogy annak idején ebből a teremből mentek az élő közvetítések. Akkor 14 
képviselő  volt,  plusz  a  polgármester.  Most  vagyunk  7-en.  Én  úgy  gondolom,  hogyha 
behúzódunk az egyik sarokba, akkor még befér ide jó pár néző is. Tehát én úgy gondolom, 
meg kell vizsgálni ennek is a lehetőségét és el kell dönteni a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: 580.000,- Ft-ot tudunk spórolni, hogy itt legyen. 
Hát akkor legyen.



Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Ez nem csak arról szól, hogy a testületi ülést honnan közvetítse, ha nem arról 
is szólt, hogy azokon a helyeken, ahol megfelelő vételi lehetőség van, azt bárhonnan lehet 
élőben  közvetíteni.  A főtérről,  az  iskoláról,  innen-onnan.  Tehát  ez  megoldható.  Én  azt 
gondolom, el kell gondolkodni ezen és szeretném megköszönni nekik a 2015. évi munkát. 
Tehát úgy gondolom, hogy erejükön felül teljesítettek. Köszönöm.    

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A Képviselő-testület elkülönített egy összeget 
a kamera vásárlására. Meg kell néznünk tulajdonképpen, hogy beleférünk-e abba a kamera 
árba és amennyiben lehetőség lesz majd később ezzel a berendezéssel kiegészíteni. Vagy már 
a kamerát, olyat vásárolni, amelyben, ez a Wifi-rendszer bent van. 

Benkő István elnök: Én is szót szeretnék kérni.

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

Benkő István elnök: Én is sok szeretettel köszöntöm képviselő urakat, a hölgyeket. Ezt az 
árajánlatot, ezt azért kértük meg, mert a képviselő úr, Mayer képviselő úr ezt egy testületi 
ülésen kérte, hogy nézzünk utána, hogy mennyibe kerülne ez a könyvtárból az élő közvetítése 
a  testületi  üléseknek.  Ez nem csak arról  szól,  hogy csak a  testületi  ülés,  hanem akár  élő 
közvetítést  lehet  adni,  ahol  internet  van.  Tehát  az  iskolából,  az  óvodából,  tehát  onnan  is 
lehetne.  Ennek  a  költsége  a  legalacsonyabb  volt,  578.225,-  Ft.  Tehát  a  költségvetés.  A 
kamerára  az  tényleg  az  annyiba  kerül  elnök  úr.  Tehát  azt  annyiért  tudjuk  megvenni.  Az 
kevesebből nem jön ki. Ha a Tisztelt Képviselő-testület úgy dönt, hogy ragaszkodik az élő 
adáshoz, a testületi ülések élő adásához az igen tényleg kötött innen a művelődési házból. 
Tehát most itt van kiépítve.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Innen  tudna  működni  most  is.  Köszönöm 
szépen. Én is megköszönöm a DVTV-nek a munkáját. Egész évben kiadósan tevékenykedtek, 
sok testületi ülésünk volt. Egyéb helyekről megtörtént a közvetítés, közvetlen a lakosság is 
szerzett tudomást. Nagyon sokan nézik a műsorokat. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Benkő István 
elnököt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal

         2./ 2016. március 15.



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

30/2016.     (II.   22  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 
Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
fogadja el.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. március 15.

5./     Napirendi     pont:  

Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a Laktanya 
üzemeltetéssel kapcsolatban

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy az előterjesztést mindenki 
megkapta. Megkérdezem, kinek van kérdése. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság tagja: Én azt  szeretném megkérdezni,  ha felbontjuk a 
szerződést, hogy állunk? 

Bendes  István  jegyző: Folyamatban  vagyunk  velük.  Abban  egyezkedünk  velük  jelen 
pillanatban, hogy ezt a szerződést minden képen felmondjuk, mert rossz, ahogy volt. Ők is 
elismerték. Abban maradtunk, hogy csinálnák egy rendes szerződést, de akkor nem bérelnék 
tovább az egész laktanyát, mert nyertek pályázaton 500 millió forintot és ott van fenntartási 
kötelezettség.  Nem olyan  egyszerű,  hogyan,  miként?  Akkor  megegyeznénk,  hogy melyik 
épület, egy vagy kettő, amire nekik szükségük lehet a pályázatuk fenntartására is működtessen 
és arra viszont akkor tényleg bérletet fizetnének rendes, korrekt elszámolás lenne, nem egy 
ilyen  ingyenes  használat.  Ennek  szövegezése  zajlik  a  két  ügyvéd  feladata.  Ha  már  úgy 
megszövegezték, hogy már ide tudjuk, hozni a testület elé jóváhagyásra azt behozzuk. Viszont 
tudni kell csak akkor, ha a Képviselő-testület és áldását adja rá. Tehát az ingyenes használattól 
eláll.         

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megkérdezem a jegyző urat. Ez beszámoló, 
vagy tájékoztató, mert ez beszámolónak van írva?



 
Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Beszámoló. 

Bendes István jegyző: Hivatalosan beszámolót kell adnia. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megkérdezem, hogy 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 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
Hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 
devecseri 0621/2 hrsz-ú "telephely" megnevezésű 5 ha 4318 m2,
devecseri 0621/5 hrsz-ú "telephely" megnevezésű 5 ha 6211 m2,
devecseri 0621/6 hrsz-ú "vízmű" megnevezésű 812 m2,
devecseri 0621/7 hrsz-ú "telephely" megnevezésű 18 ha 1477 m2,
devecseri 0621/9 hrsz-ú "udvar" megnevezésű 2643 m2,
devecseri 0621/14 hrsz-ú "út" megnevezésű 5177 m2 nagyságú 
ingatlanokkal kapcsolatban a Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8460 Devecser, 
Meggyeserdő 0621/5 hrsz.) által elkészített beszámolóját fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az Egyesület részére 
küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal

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

31/2016.     (II.   22  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata tulajdonát 
képező 

devecseri 0621/2 hrsz-ú "telephely" megnevezésű 5 ha 4318 m2,
devecseri 0621/5 hrsz-ú "telephely" megnevezésű 5 ha 6211 m2,
devecseri 0621/6 hrsz-ú "vízmű" megnevezésű 812 m2,
devecseri 0621/7 hrsz-ú "telephely" megnevezésű 18 ha 1477 m2,
devecseri 0621/9 hrsz-ú "udvar" megnevezésű 2643 m2,
devecseri 0621/14 hrsz-ú "út" megnevezésű 5177 m2 nagyságú 

ingatlanokkal kapcsolatban a Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület (8460 Devecser, Meggyeserdő 0621/5 hrsz.) által elkészített 
beszámolóját fogadja el.



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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ azonnal

6./     Napirendi     pont:  

„FAVE” Faipari Gyártó és Ker. Kft. kérelme 472 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 előterjesztést mindenki 
megkapta.  Ez a Vasút utcában van. Több ingatlan került  összevonásra és abból lett  a 472 
hrsz.-ú  528 m2  terület. Tessék polgármester úr.

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm elnök úr. Arról szeretnék egy rövid tájékoztatást 
adni,  a  Tisztelt  Jelenlévőknek,  hogy a  „FAVE” Faipari  Gyártó  és  Kereskedelmi  Kft.  egy 
nemesszalóki  vállalkozónak  a  tulajdonát  képezi.  És  abban  a  tárgyban  kereste  meg  az 
Önkormányzatunkat,  hogy  szeretne  Devecserben  egy  autó-mosót  létesíteni.  Az  ő  eredeti 
elképzelése  az  lett  volna,  hogy  a  Benzin  kúttal  szemben  lévő  területen.  Korábban  arról 
beszéltünk, hogy nekünk más elképzeléseink vannak ott. Illetőleg azt gondolom, hogy abban 
is egyetértünk, hogy ott a parknak a jellegét, az összváros képnek nem igazán segítené egy 
autómosó létesítése.  Én azt  gondolom,  hogy ott  azt  a  parkos  területet  fenn kell  tartani  a 
továbbiakban is a város kép miatt. Ezért egy másik javaslatot tettem a részére. Mégpedig a 
Resti  Étterem, illetve a Somló Holding között  van egy üres önkormányzati  ingatlan,  amit 
korábban az önkormányzat összevont több ingalant. Mert korábban volt egy megkeresés, egy 
érdeklődés, amennyiben összevonjuk, érdekelné, de végül még sem lett semmi, talán még a 
Képviselő-testületig sem jutott el az akkori megkeresés. Viszont ez a vállalkozó az egész üres 
területet, egy az egyben megvenné, az összes érintett hrsz.-ot. Még egyszer mondom a Resti 
étterem és a Somló Holding közötti területet. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Nem  a  Resti,  hanem  a  gumiőrlő  üzem 
tulajdonában lévő terület. Mert a Resti között még van terület.  

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mert a Resti között még van egy pici rész.

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: 1.000 m2 terület. 
 



Ferenczi Gábor polgármester: Lényegében, ha a most fennálló két ingatlant nézzük mégis 
csak  a  Resti  étterem  és  a  Somló  Holding  közötti  részről  van  szó,  egy  nagyon  pici 
beékelődéstől eltekintve. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az egész terület beékelődött.

Bendes István jegyző: Igen.

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

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Így világos mindenkinek, hogy miről van szó. Nyilván a 
Resti étterem is örülne ennek, mert nyilván valamiféle forgalmat is jelent nekik. Devecserben 
jelenleg  nincs  autómosó.  Tehát  a  szolgáltatásnak,  a  szolgáltatásoknak  a  bővüléséhez 
mindenképpen hozzátartozik. És nyilván akkor nem kell a helyieknek elmenni Ajkára vagy 
máshová autót mosatni. Tehát én a magam részéről örülnék, ha egyetértenénk ebben, hogy 
mindenképpen jó a városnak.  

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem tudom, hogy beépítési határidő van? Magam 
részéről azt szeretném, hogy kössünk meg egy határidőt. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ugyan az, mint a másikaknál. Amennyiben 
visszalép akkor 80 %-on.

Ferenczi Gábor polgármester: Azt gondolom, hogy most már lehetne csökkenteni. Lehet 50 
%. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: 50 %.

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

Ferenczi Gábor polgármester: Egyetértek. Ennyi lenne a lényeg. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megkérdezem, hogy 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 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonát képező devecseri 472 hrsz-ú "kivett beépítetlent terület" megnevezésű 5285 m2 



nagyságú ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen értékesítse a „FAVE” Faipari Gyártó és 
Kereskedelmi Kft. (9533 Nemesszalók, Ady u. 10.) részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a „FAVE”  Faipari Gyártó és 
Kereskedelmi Kft.-vel (9533 Nemesszalók, Ady u. 10.) a devecseri 472 hrsz-ú "kivett 
beépítetlen terület" megnevezésű 5285 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi 
feltételekkel az adásvételi szerződést megkösse: 
• a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. ba) pontja 
alapján a Kft. átlátható szervezet,
• Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől számított 2 éven 
belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési munkákat megkezdi,
• amennyiben vevő kötelezettségének nem tesz eleget az Önkormányzat a vételár 50 %-
ért visszavásárolhatja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2016. március 31.

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

32/2016.     (II.   22  .)     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 472 hrsz-ú "kivett 
beépítetlent terület" megnevezésű 5285 m2 nagyságú ingatlanát nettó 
600,- Ft/m2 + ÁFA összegen értékesítse a „FAVE”  Faipari Gyártó és 
Kereskedelmi Kft. (9533 Nemesszalók, Ady u. 10.) részére.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a 
„FAVE” Faipari Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel (9533 Nemesszalók, 
Ady u. 10.) a devecseri 472 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" 
megnevezésű 5285 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi 
feltételekkel az adásvételi szerződést megkösse: 
• a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet,
• Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől 
számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési 
munkákat megkezdi,
• amennyiben vevő kötelezettségének nem tesz eleget az 
Önkormányzat a vételár 50 %-ért visszavásárolhatja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2016. március 31.

7./     Napirendi     pont:  

Devecseri 1013/79 hrsz.-ú lakótelek értékesítése 



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy az előterjesztést mindenki 
megkapta. Borsath Balázs veszi meg ezt a területet.  Megkérdezem, hogy 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 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonát képező devecseri 1013/79 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" megnevezésű 1146 m2 

ingatlanát nettó 1.300,- Ft/m2 összegen – összesen nettó 1.489.800,- Ft - értékesítse Borsath 
Balázs 8460 Devecser, Simon I. u. 17. szám alatti lakos részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Borsath Balázs 8460 Devecser, 
Simon I. u. 17. szám alatti lakossal a devecseri 1013/79 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" 
megnevezésű 1146 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az adásvételi 
szerződést megkösse: 
Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven belül az ingatlant beépíteni,
Vevő az ingatlant 10 éven belül nem idegenítheti el,
Vevő köteles a vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben megfizetni.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ 2016. április 30.

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

33/2016.     (II.   22  .)     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 1013/79 hrsz-ú 
"kivett beépítetlen terület" megnevezésű 1146 m2 ingatlanát nettó 
1.300,- Ft/m2 összegen –  összesen nettó 1.489.800,- Ft - értékesítse 
Borsath Balázs 8460 Devecser, Simon I. u. 17. szám alatti lakos 
részére.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Borsath 
Balázs 8460 Devecser, Simon I. u. 17. szám alatti lakossal a devecseri 
1013/79 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" megnevezésű 1146 m2 

nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az adásvételi 
szerződést megkösse: 
Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven belül 
az ingatlant beépíteni,
Vevő az ingatlant 10 éven belül nem idegenítheti el,



Vevő köteles a vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy 
összegben megfizetni.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ 2016. április 30.

8./     Napirendi     pont:  

Devecseri 1013/80 hrsz.-ú lakótelek értékesítése 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy az előterjesztést mindenki 
megkapta. Draveczky Lili nevére veszik meg a területet. 

Ferenczi Gábor polgármester: Elnök úr, itt valamilyen módon rögzíteni kell, nem tudom, 
hogyha egyetértetek, hogy ne a végtelenségig álljanak üresen ezek a területek.

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

Ferenczi  Gábor polgármester: Nyilván az  Önkormányzat  azért  szeretné  ezt  értékesíteni, 
mindig azt mondom, hogy a közösség építő, hasznos és másolható tagjainak a száma bővüljön 
a településen. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, hogy megveszi, és ott építkezik és le is 
telepednek, gyermeket vállalnak. Ezt azért a szerződésben valahogy szerepeljen.

Bendes István jegyző: Bent van, hogy 5 évig beépíti.

Dukán Gabriella aljegyző: A határozati javaslat tartalmazza.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Rendben. 
  
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Maximum a visszavásárlásra egy kiegészítést 
tenni.

Óvári  Márton    Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;   
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Valami illetékmentesség úgy is van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Négy évig illetékmentes utána kell illetéket 
fizetni. Tegyünk bele?

Bendes István jegyző: Féket?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hogyha nem építi be.



Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Vagy azért veszi meg, hogy a szomszédba ne más 
legyen. 

Bendes István jegyző: Fizikai képtelenség visszavásárolni.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De, ha nem építi be? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Javasolom a határozati javaslat elfogadását.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonát képező devecseri 1013/80 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" megnevezésű 1146 m2 

ingatlanát nettó 1.300,- Ft/m2 összegen –  összesen nettó 1.489.800,- Ft - értékesítse kk. 
Draveczky Lili (törvényes képviselő: Draveczky István Ákos, 8460 Devecser, Simon I. u. 11.) 
8460 Devecser, Csokonai u. 65. szám alatti lakos részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy kk. Draveczky Lili (törvényes 
képviselő: Draveczky István Ákos, 8460 Devecser, Simon I. u. 11.) 8460 Devecser, Csokonai 
u. 65. szám alatti lakossal a devecseri 1013/80 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" megnevezésű 
1146 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést 
megkösse: 
Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 5 éven belül az ingatlant beépíteni,
Vevő az ingatlant 10 éven belül nem idegenítheti el,
Vevő köteles a vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben megfizetni.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ 2016. április 30.

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

34/2016.     (II.   22  .)     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 1013/80 hrsz-ú 
"kivett beépítetlen terület" megnevezésű 1146 m2 ingatlanát nettó 
1.300,- Ft/m2 összegen – összesen nettó 1.489.800,- Ft - értékesíti kk. 
Draveczky Lili (törvényes képviselő: Draveczky István Ákos, 8460 
Devecser, Simon I. u. 11.) 8460 Devecser, Csokonai u. 65. szám alatti 
lakos részére.



2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kk. 
Draveczky Lili (törvényes képviselő: Draveczky István Ákos, 8460 
Devecser, Simon I. u. 11.) 8460 Devecser, Csokonai u. 65. szám alatti 
lakossal a devecseri 1013/80 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" 
megnevezésű 1146 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi 
feltételekkel az adásvételi szerződést megkösse: 
Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 5 éven belül 
az ingatlant beépíteni,
Vevő az ingatlant 10 éven belül nem idegenítheti el,
Vevő köteles a vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy 
összegben megfizetni.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ 2016. április 30.

9./     Napirendi     pont:  

Devecser 274/2 hrsz.-ú ingatlanon csarnok építés ügye 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy az előterjesztést mindenki 
megkapta.

Bendes István jegyző: A lényege, hogy közölte a kivitelező cég, hogy nem kívánja befejezni 
a csarnok építést. Viszont akkor el kell dönteni, hogy itt milyen ár számolható el. Ez pedig 
csak akkor tehető meg, hogyha szakértőt veszünk igénybe és felértékeltetjük a jelenleg ott álló 
csarnokot figyelembe véve azzal, hogy miket kell ott elvégezni. Ilyen határozati javaslatot 
tettünk le, hogy kössünk egy megbízást egy szakértővel, hogy itt minden dolog felmérésre 
kerüljön, hogy lássuk.

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: A Kft-nek is megküldtük a szakértők neveit, hogy 
ők  mondják  meg,  hogy  melyik  szakértőt  bízzuk  meg,  hogy  a  testület  tudja,  hogy  mely 
szakértőt. 

Bendes István jegyző: Küldtünk egy levelet.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Van itt egy-két olyan név, amely korrekt.

Ferenczi Gábor polgármester: Egyébként ezt ők javasolták. Mi elfogadtuk a javaslatot.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Sokoray, Stankovics, mindegyik elfogadható.

Bendes István jegyző: Igen.



Szentes Gáborné beruházási ügyintéző:  Mi akkor várnánk, hogy ők mondják meg. Ne az 
legyen, hogy az Önkormányzat választ.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Aki akkor egyetért  azzal,  hogy ezt vegyük 
figyelembe,  hogy  a  csarnok  építésről  lemondott  a  Kft.  Nem akarják  folytatni  a  csarnok 
építést. Felértékelik, hogy mennyit ér. A tartályokat elszámolják és utána kész. 

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Tartályok ezektől független.

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

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Végén lehet olyan szerződést kötni velük, hogy ezt leszámítjuk.

Kozma György képviselő: Még mindig az lenne a legolcsóbb, ha befejezné. Gondolkozzunk 
tovább  a  csarnokkal,  hogyha  ebbe  a  helyzetbe  belemegyünk  aztán  elmehetünk,  hogyha 
szakértőt kérünk. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A szakértő állapítsa meg, hogy használható. 
Ha  használható,  szakértő  állapítsa  meg,  hogy  mennyit  ér.  Milyen  költséget,  milyen 
ráfordítással kell eszközölni és használható. Mert, ha nem használható vissza kell bontani.   

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Mert, ha nem használható, kifizettük az árat. 

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Mikor volt a helyszíni ellenőrzés ők is kérték, hogy 
szakértő legyen megbízva.

Kozma  György  képviselő: Még  most  is  azt  mondom,  hogy  be  kellene  fejezni  azt  a 
csarnokot, mert akkor lenne a legolcsóbb és akkor lenne használható. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De, ő nem akarja befejezni. 

Kozma György képviselő: Na, már most akarja, vagy nem akarja, nem tudom.  De azért én 
tárgyalnék velük.

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Nem akarja levélben is közölte. 

Kozma György képviselő: Levélben?

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Helyszíni ellenőrzés volt, akkor is jegyzőkönyvbe 
mondta a kivitelező, hogy nem kívánja ezt befejezni. Kértük, hogy ezt írásban is erősítsék 
meg és megküldték a levelet. Írásban is megerősítették, hogy nem akarják befejezni. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Nem  akarják  befejezni,  nem  akarnak 
foglalkozni vele.

Kozma György képviselő: Nekünk az sok pénz, ha nem fejezi be.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: De, ha nem fejezi be, most akkor ezzel nem tudsz mit csinálni. Hogyha ki 
lesz fizetve nekik, a tartályok levonásával befejezi. De hát nem fejezi. 

Kozma György képviselő: Tessék, belegondolni.

Bendes István jegyző: Megmondta, hogy nem kell neki. 

Kozma György képviselő: Más volna, ha egy olyan.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: De hát szakértő.  Lehet,  hogy a szakértő azt mondja, hogy nem érdemes 
tovább folytatni, vissza kell bontani, akkor az illető egy fillért nem fog kapni. 

Kozma György képviselő: De, ha úgy vesszük át a csarnokot, hogy nem fejezik be, akkor 
nekünk nem lesz használható csarnokunk belőle.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Rendben van. De így meg egy balesetveszélyes épület áll ott,  amiért  mi 
felelünk, tulajdonképpen bármi történik. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Leírták. Kapja meg szakértő.

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Pont leírták.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Rendben. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: De ezt minél gyorsabban végig kell zongorázni. 

Kozma György képviselő: De én azért mondom, tovább folytatnám.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De nem akarja tovább folytatni.

Kozma György képviselő: De azért kellene vele tárgyalni, ne az legyen, hogyan mondjam, a 
végcél, hogy konfrontáció legyen, hanem az legyen a végcél, hogy megegyezés legyen. 

Bendes István jegyző: Nem lesz konfrontáció.

Kozma György képviselő: Azt mondtátok neki gondolom, hogy már pedig, ezt,  meg azt, 
meg kell csinálni. Ők azt mondták, hogy ez nem érné meg. De valamilyen módon engedni 
kellene, hogy megérné neki befejezni.



Szentes  Gáborné  beruházási  ügyintéző: Kint  amikor  ellenőrzés  volt,  akkor  a  műszaki 
ellenőr kérte.

Bendes István jegyző: Tehát ők nem engedik nekik, hogy tovább folytatódjon. Gyakorlatilag 
ki kellene cserélni elemeket, a korrózióvédelmet el kell végezni.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A szelemeneket kell elvégezni. A szakértő le 
fogja írni, hogy a szerződés tartalmazza a követelményt. Szakértő csinálja meg. Ő konkrétan 
le fog írni mindent, hogy hogyan lehet tovább folytatni, hogy mit kell elvégezni. Benne van 
az árban, nincsen benne az árban. 

Mayer Gábor Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke; Mayer Gábor Gazdasági 
és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor még ráérünk egy költségvetést  kérni.  És akkor még 
eldöntheti  nyugodtan,  hogy érdemes-e  így  is  befejezni,  vagy nem? Ez  az  Önkormányzat 
kompetenciája. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az a helyzet, azért érdemes, mert áll az épület. 
Magát a szelemeneket kell rátenni, aztán egy durva homokszórással, egy ilyen külső festékkel 
lefújni, és ott van. Már is el lehet fogadni. Statikailag jó, Sebestyén Géza mondta. Statikailag 
jó, áll az épület. Semmi olyan probléma nincsen, hogy az épület összedőlne. Kivitelező biztos 
ezerféle  ok miatt  nem akarja  tovább folytatni.  Nyilván ez a  legegyszerűbb.  Elszámolunk, 
aztán  megbeszéljük  a  dolgokat,  nem?  Megkérdezem,  hogy  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 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Timber-Metal  Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 2015. június 1. napján Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonát képező devecseri 0623/2 hrsz.-ú ingatlanon elbontandó 2 db, összesen 463,2 m2 

nagyságú,  és  Devecser  Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező  devecseri  274/2  hrsz.-ú 
ingatlanán -  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  (8460 Devecser,  Hunyadi u.  21.) 
telephelyén - felépítendő 2 db, összesen 463,08 m2 nagyságú 4,5 m magas tároló rendeltetésű 
gazdasági épület kivitelezésével kapcsolatban megkötött Vállalkozási szerződés felmondása 
miatt igazságügyi szakértőt kérjen fel az alábbiak meghatározására:
• A vállalkozói szerződésből kiindulva az elvégzett munkák %-os aránya a vállalkozó 
által  vállaltakhoz képest (bontás,  elemek új  helyszínre szállítása,  szerkezetkész felépítés – 
beleértve a korrózió védelmet is).
• elbontott raktár épület esetében: 
      - elbontás értéke, 
      - új helyszínre történő szállítása.
• felépített raktár épület esetében: 
      - elvégzett munka %-os értéke,
      - szükséges szakértői (statikai) díj meghatározása – ha szükséges,



      - szükséges pótmunkák elvégzésének költsége – korrózió védelem,
        szelemenek javítása, héjazat stb.,
      - esetleges visszabontási költségek.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a  Timber-Metal  Kft.  által 
kiválasztott  szakértővel  a megbízási szerződést kösse meg, melynek fedezetét a 2016. évi 
költségvetésből biztosítsa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

35/2016.     (II.   22  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Timber-
Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 2015. június 1. 
napján Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 
0623/2  hrsz.-ú  ingatlanon  elbontandó  2  db,  összesen  463,2  m2 

nagyságú,  és  Devecser  Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező 
devecseri  274/2  hrsz.-ú  ingatlanán  -  Devecseri  Városüzemeltetési 
Nonprofit  Kft.  (8460  Devecser,  Hunyadi  u.  21.)  telephelyén  - 
felépítendő  2 db, összesen 463,08 m2 nagyságú 4,5 m magas tároló 
rendeltetésű gazdasági épület kivitelezésével kapcsolatban megkötött 
Vállalkozási szerződés felmondása miatt igazságügyi szakértőt kérjen 
fel az alábbiak meghatározására:

•A  vállalkozói szerződésből kiindulva az elvégzett munkák %-os 
aránya  a  vállalkozó  által  vállaltakhoz  képest  (bontás,  elemek  új 
helyszínre  szállítása,  szerkezetkész  felépítés  –  beleértve  a  korrózió 
védelmet is).
•elbontott raktár épület esetében: 
      - elbontás értéke, 
      - új helyszínre történő szállítása.
•felépített raktár épület esetében: 
      - elvégzett munka %-os értéke,
      - szükséges szakértői (statikai) díj meghatározása – ha szükséges,
      - szükséges pótmunkák elvégzésének költsége – korrózió védelem,
        szelemenek javítása, héjazat stb.,
      - esetleges visszabontási költségek.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
Timber-Metal  Kft.  által  kiválasztott  szakértővel  a megbízási 
szerződést kösse meg, melynek fedezetét a 2016. évi költségvetésből 
biztosítsa.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal



10./     Napirendi     pont:  

Oktogon-Rubber Kft. 0623/2 hrsz.-ú ingatlanon terület bérlése 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy az előterjesztést mindenki 
megkapta. A honvédségi területen bérelne. Mennyi lenne pontosan, hány m2?

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Mintegy 600 m2  területet bérelne. Még nem tudta 
pontosan.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. 27,-Ft/m2  + Áfa. 

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Ez áfamentes. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Bruttó, mert áfa mentes. 

Boldizsár Zsolt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: Azt szeretném kérdezni, ez a 
cég ugyan erre a tevékenységre akarja használni?

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Igen.

Óvári  Márton  szociális,  egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én csak azt szeretném mondani, mert előtte, ez egy 
fás terület volt. 

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Mi előtte a Verga Zrt.-vel végig jártuk a területet, 
nem tartozik az erdőhöz. 

Óvári  Márton  szociális,  egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Arra akartam kitérni, hogy van-e rajta fa? 

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Bokros.

Óvári  Márton  szociális,  egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság   t  agja:   Bokros van csak? Tehát nem az van, hogy tele van 
tölgyfával?

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Nem. 

Óvári  Márton  szociális,  egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A 144G jelű, de azt benőtték a bokrok, melynek 
kiirtását a Kft. saját költségén vállalta. Ez van itt az előterjesztésben.



Boldizsár Zsolt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: A kérdésemet azért tettem 
fel,  mert  az van az előterjesztésben, hogy a Kft. a tevékenységét tovább kívánja bővíteni. 
Nem azt jelenti, hogy mivel hulladékhasznosító Kft., hogy innentől az a bővítés őnáluk egy 
akkumulátorgyűjtést is fog jelenteni, vagy mi?

Bendes István jegyző: Nem. Nem.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Itt csak gumiról van szó. 

Boldizsár Zsolt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: Ha a gumigyűjtésről van, 
szó  az  akkor  rendben  van,  de  ebből  a  mondatból  nem  derül  ki,  hogy  nem-e  veszélyes 
hulladék.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Arra nem hiszem, hogy lenne engedélye. 

Óvári  Márton  szociális,  egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én hadd kérdezzem meg, hogy a gumikat látva a 
Kft. területén, mert évek óta gyűjtjük, és nem szállítják el. 

Bendes István jegyző: Megkérdezzük őket.

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adja bérbe Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0623/2 hrsz-ú – Meggyeserdő jobb oldala – 27 
ha 8812 m2 nagyságú „kivett telephely” megnevezésű ingatlanából további 600 m2 nagyságú 
földterületet az Oktogon-Rubber & Tyre Hulladékhasznosító és Kereskedelmi Kft. (adószám: 
24923431-2-42, cégjegyzék szám: 01-09-189574, képviseli: Benkő Ádám ügyvezető, 1074 
Budapest, Dohány utca 86.) részére profilja bővítése céljából az alábbi feltételekkel:
bérleti díj összege: földterület bruttó 27,- Ft/m2/hó
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, 
hogy a bérleti szerződés módosítást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal

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

36/2016.     (II.   22  .)     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 adja bérbe 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0623/2 
hrsz-ú – Meggyeserdő jobb oldala – 27 ha 8812 m2 nagyságú „kivett 
telephely”  megnevezésű ingatlanából további 600 m2 nagyságú 
földterületet az Oktogon-Rubber & Tyre Hulladékhasznosító és 
Kereskedelmi Kft. (adószám: 24923431-2-42, cégjegyzék szám: 01-
09-189574, képviseli: Benkő Ádám ügyvezető, 1074 Budapest, 
Dohány utca 86.) részére profilja bővítése céljából az alábbi 
feltételekkel:

bérleti díj összege: földterület bruttó 27,- Ft/m2/hó

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hatalmazza fel a polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítást 
aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1-2./ azonnal

Ferenczi Gábor polgármester az üléstermet elhagyta.

11./     Napirendi     pont:  

Devecser, Meggyeserdőn Verga Zrt.-vel megkötött erdőgazdálkodási 
szerződés megszüntetése 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy az előterjesztést mindenki 
megkapta.

Kozma György képviselő: Miért bontjuk fel?

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Mert a Verga Zrt. felbontja az Önkormányzattal.

Kozma György képviselő: Hát akkor, mi van ilyenkor?

Szentes  Gáborné  beruházási  ügyintéző: Az  előterjesztésben  is  benne  van,  hogy  az 
Önkormányzat lesz a gazdálkodó.

Dukán Gabriella aljegyző: Még nem tudták elolvasni Ági. 

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



Kozma György képviselő: Ki viszi el a szemetet? A következő ő az erdőgazdálkodó. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság elnöke; Gazdasági  és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Ez erdőművelési?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ez erdőművelési terület. Ha a Zrt. visszaadja 
az Önkormányzatnak, akkor továbbra az Önkormányzat köteles gondoskodni erdőművelésről. 
Van  más  erdőterületünk  nekünk  is  és  ennek  a  jó  karbantartásáról  rendeltetésszerűen 
gondoskodni kell.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Jó. Úgy mond, igaza van, mert tele van szeméttel. 
 
Kozma György képviselő: Biztos, hogy tele is van.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor viszont előbb nézzük meg. 

Szentes  Gáborné beruházási  ügyintéző: Itt  körben szemét van.  A meggyeserdősök nem 
voltak hajlandók a kijelölt pontokra elhelyezni a szemetet ez van az előterjesztésben, és ezért 
felmondta a Verga Zrt. a szerződést. 

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

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Mert többször kint voltunk a tavalyi évben is a 
Verga  Zrt-vel  és  a  Lomis  piac  melletti  terület  szemetes  volt.  Felhívtuk  a  figyelmét  a 
Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, hogy a szemetet szállítsák el, szólítsák fel a 
bérlőket, hogy ne használják az erdős területet, erdőt szemét elhelyezésre. Ennek nem tesznek 
eleget  sem az Egyesület és se a lomisok és ezért a Verga Zrt. úgy döntött, hogy felmondja a 
szerződést. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor egy akciós megyei kormányhivatalos 
szemétgyűjtés, és akkor megoldódik a probléma. Aztán utána odateszünk egy szemét őrt. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hát én nem tudom. 

Szentes  Gáborné  beruházási  ügyintéző: Az  előterjesztés  arról  szól,  hogy  felbontja  a 
szerződést az erdőgazdálkodó. Meg kell bízni ezzel a tevékenységnek az elvégzésével valakit.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát kit bízzunk meg?

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Csak egyébként ott van 200 tonna szemét, szedjék 
össze. Kinek a pénzén kell elvinni?



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Hát  igen.  Egyébként  ezzel  nem  vagyunk 
előbbre.  Most  is  a  miénk  lenne csak  az  erdőgazdálkodás  az  övüké,  a  terület  a  mienk,  a 
területről a szemetet most is nekünk kell elszállítani.  

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Igen a tulajdonos feladata. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Az  erdőgazdálkodás  az  egy  külön 
gazdálkodási tevékenység. Itt felmondja a szerződést, de mint tulajdonosnak nekünk kell az 
ott tárolt szemetet valamilyen formában kiüríteni. Most vagy az lesz, hogy közmunkásokkal, 
vagy pedig ilyen szervezett, mondom kormányhivatallal,  önkormányzattal szervezett külön 
szemétgyűjtés és akkor meg lehet oldani.

Kozma György képviselő: De úgy mond eddig kezelte azt az erdőterületet, nem ő felel érte? 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mienk a terület. Az erdőgazdálkodást végezte. 

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Becsatoltam ezeket a megállapodásokat. El kell 
olvasni, hogy miről szól. De semmi ilyenről. Arról szól, hogy a Verga Zrt-nek.

Kozma György képviselő: Nem is kell.

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: De az Önkormányzatnak semmi.  

Kozma György képviselő: Az erdőművelő feladata az erdő. Egyébként azt a törvényt kell 
megkeresni. Ott van leírva az erdőművelő kötelezettsége. 
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az erdőművelési kötelezettség arra terjed ki, 
hogy az erdőt rendeltetésszerűen úgy használja, fa kivágás, fapótlás, egyéb erdőművelés. A 
szemétről szó sincs. 

Kozma György képviselő: Nézzük meg, hogy milyen kötelezettsége van az erdőművelőnek? 
Erre kérni kellene egy állásfoglalást, aki egyébként ebben eredményt tud mondani. Na, most 
ha elfogadjátok az lesz, belőle kérem szépen, akkor nekünk kell. Ha nem fogadjátok el, akkor 
még van ara lehetőség, hogy tisztázni lehessen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Na,  de  arra  a  jogosan  hivatkozik,  mint 
önkormányzati tulajdonban lévő területről van szó, és ő, mint erdőművelő. Ő arról nem tehet, 
hogy a mi általunk üzemeltetett területekből a szemét odakerült.

Kozma György képviselő: De nem azon a területen van.

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



Kozma  György  képviselő: Olyan,  mint  a  terület  bérbeadása.  Mert  a  bérlőnek  vannak 
kötelezettségei a műveléssel kapcsolatosan.  

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A földügyben is így van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A földügyben  úgy  van,  hogy  először  a 
tulajdonost büntetik meg. Utána mehet a tulajdonos tovább a bérlőhöz. 

Kozma György képviselő: Akkor mehetünk a Vergához, hogy mennyibe kerül. Mert nekünk 
sokba fog kerülni egyébként.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Így is sokba kerül egyébként. 

Szentes  Gáborné  beruházási  ügyintéző: Ezek  a  pontok  még  2007-ben,  meg  2008-ban, 
amikor a szerződések alá lettek írva akkor kellett volna ezeket a pontokat kérni.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ne haragudjatok, de megint elmegyünk egy 
rossz  irányba.  Éppen  én  írtam alá  a  szerződést.  A szerződésbe  az  nincsen  beírva,  hogy 
dömper, vagy teherautószám oda kell vinni a szemetet. Hát egy erdőművelésről van szó. Az 
erdő ott  van.  Na, most,  hogy Magyarországon a szántóterületekre,  meg az erdőterületekre 
kiöntik, a szemetet arról nem a tulajdonos tehet, meg nem a kezelő tehet, hanem gyakorlatilag 
azok, akik odavitték. Hát itt ez a probléma.

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: És tudod bizonyítani? Mindennemű bizonyítás a 
tulajdonos kötelezettsége. 

Ferenczi Gábor polgármester az ülésterembe visszaérkezett.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: A szántóföldnél  ez  úgy van,  ha  a  szántóföldre 
kiviszik a parasztnak a földjére a mocskot a bérlőnek a kötelessége elszállítani. 

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Itt nem bérlő.

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

Kozma György képviselő: Ugyan az az elv egyébként. Óhatatlanul arról van szó, akárki 
viszi oda a szemetet. Meg kell kérdezni attól, aki ért hozzá. Az biztos, hogy nem annak kell 
ezt  egyébként.  Ezt  tovább  tudod  végső  soron  hárítani  az  erdőművelőnek,  mert  az 
erdőművelőnek volt  az a kötelezettsége,  amikor mondjuk az első kupac szemetet észlelte, 
akkor annak jelzést tett volna, vagy esetleg akkor felmondta volna a szerződést. Nem akkor, 
már amikor az erdőterületet ellepte a szemét, akkor jön.  

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



Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm elnök úr. Plébános úr hívott az előbb azért kellett 
kimennem elnézést kérek. Mindjárt elmondom, hogy miért. Nem voltam itt a tárgyalásánál. 
Talán még nem késő, hogy én is elmondjam ezzel kapcsolatban a véleményemet. Igazán csak 
a tényekre szorítkozva. Az ősz folyamán volt egy bejárás. Illetve, több alkalommal is voltunk 
a Verga Zrt-vel a területen. Volt egy olyan bejárás, amikor a meggyeserdei terület kezelője 
szintén jelen volt. Akkor a Verga Zrt., a kezelő, illetve az Önkormányzat abban állapodott 
meg  közösen,  hogy  a  kezelő  gondoskodik  arról,  hogy  január  körül  szerepelt  a 
jegyzőkönyvben, hogy azt a területet, ami egyébként a Verga Zrt-nek a kezelésében van, azt 
kitisztítja.  Az Önkormányzat azt vállalta, hogy a sarok pontokat kijelölteti. Mi ezt megtettük 
és kértük az üzemeltetőt, hogy arra a területre ne engedjen szemetet pakolni, tekintettel arra, 
hogy meg fogják ismételni a Verga Zrt. részéről a bejárást. És ha azt tapasztalják, hogy ott a 
körbejelölt területen szemét van, akkor nem fognak velünk a továbbiakban együttműködni. 
Innentől kezdve a labda a kezelőnek a térfelén pattogott. Sajnos, amikor januárban ismételten 
voltunk bejáráson, mivel már korábban bejelentkezett a Verga, sajnos ott találtak szemetet. 
Tehát innentől kezdve sajnos nem tudunk mit csinálni. A Verga jelezte, hogyha szemetet fog 
találni, akkor a kezelői szerződést ő meg fogja szüntetni, az erdőgazdálkodási szerződést ő 
meg fogja szüntetni az önkormányzattal.  Sajnos önhibánkon kívül történt a dolog. Én azt 
gondolom, hogy a kezelőnek kellett volna gondoskodni arról, hogy az árusok erre a területre 
ne vigyenek ki oda szemetet. És most emiatt kell az Önkormányzatnak gondoskodni arról. 
Nyilván erdőgazdálkodási szerződés nélkül nem maradhatunk. Úgy, hogy keresnünk kell egy 
másik személyt.

Kozma György képviselő: És kiviszi el a szemetet polgármester úr?

Ferenczi Gábor polgármester: A szerződés szerint a kezelőnek kell elvinni. 

Kozma György képviselő: Ebben az esetben a kezelő most kicsoda.

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

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

Szentes Gáborné beruházási  ügyintéző: Arról  a területről  beszélünk, ahol szemét van a 
Lomis piac van. A lomisok tették oda, a bérlők tették oda.

Kozma György képviselő: Feltételezzük, jó. 

Szentes  Gáborné  beruházási  ügyintéző: Nem feltételezzük  Gyuri,  de  egyértelmű,  hogy 
látszik.

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

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Ennyi.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én értem, de a bíróságon.



Kozma  György  képviselő: Bíróságra  gondoljál.  Mindig  arra  gondoljál,  hogy  mi  van 
olyankor, ha már ott vagy. Ott mit tudsz mondani. Honnan tudod bizonyítani, hogy az tette 
oda. De azért kérdem ki a kezelő?

Ferenczi Gábor polgármester: A Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Kozma György képviselő: Mi köze hozzá? 

Bendes István jegyző: A Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesület a kezelő. Gyakorlatilag a 
lomisoknak az áruja lóg bele ebbe a területbe. 

Bendes István jegyző: Igazából erdőnek nem is igazán nevezhetjük. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor tulajdonképpen rá kell kényszeríteni, 
hogy vigyék el a szemetet.

Kozma György képviselő: A lomisokkal van szerződés erre a területre?

Bendes István jegyző: Nincs.

Kozma György képviselő: Tehát nincs. Hogyan tudod bebizonyítani, hogy azok tették oda a 
szemetet? Hiába tudja valaki az akkor sem bizonyítható.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megmondom, őszintén akkor ki kell menni a 
helyszínre megnézni és akkor utána. 

Bendes István jegyző: Nem tudsz mit tenni.

Kozma György képviselő: Nem is kell. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az a helyzet  hogyan tudnánk onnan minél 
hamarabb kitisztíttatni. Mert a Verga biztos, hogyha arról a területről, ahol a foci pálya volt.

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Ahol az erdőrészlet van.  Az volt a gond, hogy erre 
a térre helyezték el a lomisok.  Kitűzettük a sarok pontokat, megmondtuk, ezt kell betartani. 
Elmondtuk az egyesületnek. Mikor kimentünk már nagyon sok karó ki is volt szedve. 

Kozma György képviselő: Akkor sem tudod bebizonyítani a bíróságon. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ez az a terület, ahonnan korábban kivágták a 
fákat?

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igen erről a területről van szó. Azt hittem erről az 
erdőről beszélünk, ami itt van.   



  
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nézzük meg, hogy mennyibe kerül nekünk 
kitisztítani. Aztán próbáljunk meg a Vergával egyezkedni.   

Bendes István jegyző: Jó.

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

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Most az egészre felbontja a szerződést, nemcsak 
erre a területre, az összesre.

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

Kozma György képviselő: Ajjaj, arra a területekre is?

Szentes Gáborné beruházási ügyintéző: Minden területre.

Kozma György képviselő: Hát nem játszunk így. Az sokba kerül nekünk. Ez olyan 3-4 millió 
forint.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. 

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

Ferenczi Gábor polgármester: Nagy probléma.

Kozma György képviselő: Azért nem is kell belemenni. Hát ne azért menjünk bele, hogy 
nekünk  legyen  kiadásunk  3-4  millió  forint  összegben.  Meg  kell  kérdeznünk,  milyen 
lehetőségeink vannak, hozzáértő embereket.   Vannak lehetőségeink.  Azt a  területet,  ami a 
lomis piac területén belül van, valószínűleg mindenféleképpen rendezni kell. De az összes 
többitől el kell zárkózni, mert az nem állapot.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A  másik  meg  az,  volt  ott  egy  rendes 
fakitermelés. Nehogy ők elviszik a fát, utána meg a fapótlási kötelezettség minket terhel.

Kozma György képviselő: Így van. Az meg a másik.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hát volt, mert a Kozák kiszedte a fákat.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Szerintem vegyük le a napirendről. Nézzük 
meg. Úgy tárgyaljunk velük. 



12./     Napirendi     pont:  

Tanyagondnoki állásra érkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az előterjesztést mindenki 
megkapta. 

Dukán  Gabriella  aljegyző: Van  egy  táblázat.  Kurdi  Róbert,  Kovács  Jenő  Devecserből, 
Kovács András Tüskevárról pályáztak. Még az előterjesztés tartalmaz egy második határozati 
javaslatot is, ami alapján módosítva lenne a tanyagondnoknak a munkaideje, mert eddig úgy 
volt,  hogy a  tanyagondnok munkaideje  napi  8  óra.  Most  úgy van  meghatározva,  hogy a 
szükségleteket figyelembe véve nem napi 8 óra, hanem heti 40 óra. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Van három pályázat, Kurdi Róbert,  Kovács 
András, Kovács Jenő. A következő én javaslom Kurdi Róbertet, hogy vegyük fel és ő lássa el 
ezt a feladatot. Kinek van ezzel kapcsolatban kérdése? 

Ferenczi Gábor polgármester: Rendkívül bölcs javaslatnak tartom, amit elnök úr említett. 
És itt  szeretném megjegyezni,  hogy a művelődési háznak a személyi  állományát  igazgató 
asszonnyal egyeztettük, hogy ide nem vennénk fel 1 főt, amennyiben a testület úgy dönt, hogy 
Kurdi Róbert legyen a tanyagondnok. De igazgató asszonnyal abban állapodtunk meg és az 
lenne életszerű, hogy magát a státuszt megtartanánk, mert jó volna, ha találnánk szakképzett 
könyvtárost. Ne az legyen az akadálya, ha nálunk jelentkezne szakképzett könyvtáros, vagy 
szakképzet művelődésszervező, hogy nincsen státuszunk. De a bérét az ki tudjuk venni.  
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó.  De azt külön kell  kezelni,  mert  az egy 
könyvtár. A művelődési ház az egy teljesen más terület.

Ferenczi Gábor polgármester: Onnan kikerülne akkor.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 1./  A 
Képviselő-testület  2016.  március  1.  napjától  határozatlan  időre  nevezze  ki  Kurdi  Róbert 
Devecser,  Kölcsey  Ferenc  utca  7.  szám  alatti  lakost  Devecser  Város  Önkormányzatánál 
tanyagondnok munkakörbe.
2./ A Képviselő-testület Kurdi Róbert tanyagondnok illetményét a Kjt. szerint határozza meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a megválasztott 
tanyagondnokot értesítse, valamint a tanyagondnok kinevezési dokumentumait készíttesse el 
és írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos



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

37/2016.     (II.   22  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./ A Képviselő-testület 2016. március 1. napjától határozatlan időre 
nevezze ki Kurdi Róbert Devecser, Kölcsey Ferenc utca 7. szám alatti 
lakost Devecser Város Önkormányzatánál tanyagondnok munkakörbe.

2./ A Képviselő-testület Kurdi Róbert tanyagondnok illetményét a Kjt. 
szerint határozza meg.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről a megválasztott tanyagondnokot értesítse, valamint a 
tanyagondnok kinevezési dokumentumait készíttesse el és írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek,  hogy  1./  A  Képviselő-testület  2016.  március  1.  napjától  határozatlan  időre 
nevezze ki Kurdi Róbert Devecser, Kölcsey Ferenc utca 7. szám alatti lakost Devecser Város 
Önkormányzatánál tanyagondnok munkakörbe.
2./ A Képviselő-testület Kurdi Róbert tanyagondnok illetményét a Kjt. szerint határozza meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a megválasztott 
tanyagondnokot értesítse, valamint a tanyagondnok kinevezési dokumentumait készíttesse el 
és írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos 

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

18/2016.     (II.   22  .)   SZERK  B.      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 2016. március 1. napjától határozatlan időre 
nevezze ki Kurdi Róbert Devecser, Kölcsey Ferenc utca 7. szám alatti 
lakost Devecser Város Önkormányzatánál tanyagondnok munkakörbe.



2./ A Képviselő-testület Kurdi Róbert tanyagondnok illetményét a Kjt. 
szerint határozza meg.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről a megválasztott tanyagondnokot értesítse, valamint a 
tanyagondnok kinevezési dokumentumait készíttesse el és írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy 2016. március 1. napjától a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház létszámából 
Kurdi Róbert kerüljön ki. 

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

38/2016.     (II.   22  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  egyetért  azzal,  hogy  2016. 
március 1. napjától a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
létszámából Kurdi Róbert kikerüljön.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor Kurdi Róbertnek tulajdonképpen ott az 
állása megszűnik, és a stúdióba besegít. A státuszt én megmondom őszintén a könyvtárnál így 
ebben nem tudnám javasolni. A könyvtárnál hányan mennek nyugdíjba és mikortól?

Szente-Takács Anna: Ketten. Június végén és október végén.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Akkor egyezzünk, meg abban szeretném, 
ha elfogadnánk közösen, hogy egész addig, most a státuszról nem beszélünk. Amikor elmegy 
valamelyik, akkor döntünk, hogy egy státuszt biztosítunk. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Most a státuszt ott kell hagyni. És akkor kell meghirdetni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Így van. akkor meg lesz a státusz. Akkor azt 
mondjuk, hogy a nyugdíjas helyett, a kettő helyett egyet veszünk fel. Státusz biztosítva van. 
Csak a státuszt nem visszük oda. Jó így?

Ferenczi Gábor polgármester: Elnök úr, annyit hadd fűzzek hozzá. Lehet, hogy igaza van. 
De szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, nagyon nehéz – szerintem igazgató asszony 
meg fog erősíteni, hogy nagyon nehéz manapság szakképzett könyvtárost találni. De lássuk 



be, mivel jelenleg nagyon alacsony a bérezés ezen a területen. Én nem zárnám ki annak a 
lehetőségét, bár esélyt őszintén szólva nem nagyon látok rá, hogy itt a következő hónapokban 
valóban dörömbölni fognának az ajtónkon, hogy könyvtáros vagyok, és itt szeretnék dolgozni. 
Legalább  az  esélyét  szeretném  annak  meghagyni.  hogy  akár  már  mostantól  hirdessük  a 
szakképzett könyvtárosi állást. Nem jelenti azt, hogy holnap már fel kell venni. Emlékezzünk 
vissza, hogy a védőnői állást is milyen sokáig kellett hirdetni. Én azt mondom, hogy a státusz 
maradjon fenn, ez pénzbe nem kerül.  És inkább álljunk neki már most  hirdetni  az állást,  
hogyha esetleg abban gondolkodunk, remélem, abban gondolkodunk, hogy a 2017-es évtől 
ismét  megkapja  a  jogosítványt  a  devecseri  könyvtár,  hogy  a  Központi  Szolgáltató 
Rendszerben részt tudjon venni. Ehhez mindenképpen szakképzett könyvtárosra van szükség. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ezzel egyetértek. Csak a múltkor elhangzott 
egy  nagyon  kellemes  beszélgetés  az  én  jelenlétemben,  és  aki  nem  bírja,  a  könyvtár 
fenntartását a megyei könyvtár nagyon szívesen ellátja a feladatát. Azt vettem észre, illetve 
ebből azt a következtetést vontam le, hogy megint törekszik a megye, hogy ezeket a nagyobb 
könyvtárakat saját maga bekebelezze, és amit elkövettünk 1996-ban és 10 év múlva sikerült 
visszahozni, hogy a megye az intézmény irányítását teljes mértékben maga alá akarja vonni. 
Ettől óva intek mindenkit, mert biztos, azt a feladatot nem fogjuk megkapni, mert a megye 
nem fogja  kiengedni  a  kezéből,  mert  ez  az  ő  pénze.  És  itt  azt  kell,  azért  kell  rágni  az 
országgyűlési  képviselőnek a fülét,  hogy próbálják meg valamilyen olyan formában, hogy 
élhetők  legyenek  a  településeknek  a  működtetése  és  ne  csak  a  megye  kapja  a  normatív 
támogatást.  Mert  mi kapunk 3 millió forintot  63 milliós költségvetésünkhöz. De én résen 
vagyok és megmondom őszintén tárgyaltam olyan országgyűlési  képviselővel,  ahonnan én 
nagyon sok információt megtudtam. Ezzel együtt kell élnünk ezt hiába, akarjuk másképp. Ezt 
tudomásul kell vennünk. Azzal egyetértek, hogy meg kell hirdetni, meg körül kell nézni. De a 
könyvtárosi  állásra,  ahogy  jelen  pillanatban  a  Klik  alakulgat,  az  első  hirdetésünkre  10 
jelentkező lesz. Köszönöm szépen. 

Ferenczi Gábor polgármester: Hát úgy legyen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Meg kell várni. Jelen pillanatban, ahogy a Klik 
alakul a pedagógusok többsége inkább elmegy erről a területről.

Ferenczi Gábor polgármester: Dehogy megy el. Szerintem nem megy el. 

Szente-Takács Anna Két és félszer annyit keres egy kezdő pedagógus, mint egy 20 éve itt 
dolgozó könyvtáros. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem volt. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 2016. március 1. napjától az alábbiak szerint módosítsa:
A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. pontjának első két mondata helyébe a következő 
szöveg lép:



„A tanyagondnok munkaideje heti 40 óra, melyet a szakmai programban meghatározottak és a 
szükségletek figyelembe vételével tölt le.” 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ folyamatos

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

39/2016.     (II.   22  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata 
Tanyagondnoki Szolgálatának Szervezeti és Működési Szabályzatát 
2016. március 1. napjától az alábbiak szerint módosítsa:

A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. pontjának első két mondata 
helyébe a következő szöveg lép:
„A tanyagondnok munkaideje heti 40 óra, melyet a szakmai 
programban meghatározottak és a szükségletek figyelembe vételével 
tölt le.” 

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos
 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./  A  Képviselő-testület  Devecser  Város  Önkormányzata  Tanyagondnoki  Szolgálatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 2016. március 1. napjától az alábbiak szerint módosítsa:
A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. pontjának első két mondata helyébe a következő 
szöveg lép:
„A tanyagondnok munkaideje heti 40 óra, melyet a szakmai programban meghatározottak és a 
szükségletek figyelembe vételével tölt le.” 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ folyamatos

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend- és Környezetvédelmi  Bizottság 3 



igen szavazattal – egyhangúlag -  a következő határozatot hozta:

19/2016.     (II.   22  .)   SZERK  B.      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 Devecser Város Önkormányzata 
Tanyagondnoki Szolgálatának Szervezeti és Működési Szabályzatát 
2016. március 1. napjától az alábbiak szerint módosítsa:

A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. pontjának első két mondata 
helyébe a következő szöveg lép:
„A tanyagondnok munkaideje heti 40 óra, melyet a szakmai 
programban meghatározottak és a szükségletek figyelembe vételével 
tölt le.” 

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Javasolom a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottságnak, hogy a „A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári 
nyitvatartási ideje”  szóló napirendet tárgyalja. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság jelenlévő 
tagjai 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal a „A Devecseri Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház könyvtári nyitvatartási ideje” szóló napirendet napirendjei közé felvette.

13./     Napirendi     pont:  

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári nyitvatartási ideje 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy az előterjesztést mindenki 
megkapta. Tessék parancsolni.

Ferenczi Gábor polgármester: A múlt évi vitáinkból kiindulva szóba került ez, már többször 
egyeztettem  megbízott  igazgató  asszonnyal  arra  vonatkozóan,  hogy  látva  itt  a  szomszéd 
városoknak a könyvtári  nyitva tartását máshol is van nyitva tartási  szünnap. Ami nem azt 
jelenti, hogy a dolgozók az nap nem dolgoznak, hiszen egy könyvtárban nyilván van rengeteg 



háttérmunka. Abból a szempontból lenne életszerűbb, ha beiktatnánk, a nyitva tartási időbe 
egy szünnapot, mert ilyen esetben lehetne rugalmasan kezelni, azt a munkaidőt, amit most 
egyébként a tanyagondnoknál is életszerűvé tett  a Tisztelt  Bizottsági Tagság. Hogy akkor, 
amikor  egy  képviselő-testületi  ülésen  is  ott  vagyunk,  a  könyvtárban  nyilván  vannak  ott 
dolgozók,  hétvégi  rendezvényeken.  Sok  esetben  hétvégeken  vannak  rendezvények, 
jelentkezik  túlmunka.  Ilyen  esetben,  amikor  a  könyvtár  egy  munkanap  zárva  van,  akkor 
könnyebben ki tudná adni. Nyilván, ha folyamatosan nyitva vannak, akkor nem tudja mikor 
kiadni ezeket a túlmunkákat. Ugye ebből a szempontból aztán ugye leültünk, egyeztettünk és 
aztán annyira belelovaltuk magunkat a nyitva tartási idő csökkentésébe, hogy rögtön 36 óráról 
27 órára lecsökkentettük. De a jogszabályi előírás az, hogy a könyvtárunk esetében heti 30 
órát  nyitva  kell  lenni.  Nyilván  azt  a  minimumot  teljesíteni  kell.  Én  a  magam  részéről 
egyetértve az igazgató asszonnyal, hogy a heti 36 órát 30 órára lecsökkentenénk. Lenne benne 
egy szünnap, lenne benne délelőtt, délután nyitva tartás. Természetesen a szombati délelőtti 
nyitva tartás igazodna a főiskolásokhoz, egyetemistákhoz, tehát megmaradna. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm polgármester úr. Szívemből szóltál. 
Szerdán 16 órakor  zárva  tart  a  könyvtár,  akkor  a  testületi  üléseket  előtte  kell  megtartani. 
Nagyon csodálatos. Nem este 6 órakor, hanem délután 1 órakor, és 16 órára befejezzük. Ennél 
szebbet, jobbat nem mondhatott volna.

Ferenczi Gábor polgármester: Elnök úr valamit félreért. Szerdán eleve szünnap van. Tehát 
lehet kezdeni reggel 8 órakor is. De hát szerda este is maradhatunk, amúgy is szünnap van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Egy  bizonyos  idő  után  már  nem  lehet 
koncentrálni konkrétan figyelni. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Próbálkoztunk kora délutáni  időponttal.  Én Óvári  Márton 
képviselő úrral értek egyet, hogy ő szokta jelezni, amikor túl sok volt a rendkívüli ülés, hogy 
reggel  8  órakor  tartottuk,  vagy  kora  délután,  hogy  olyan  időpontot  kell  választani,  ami 
lehetővé teszi ezeknek az üléseknek a való nyilvánosságát. Én mindenképpen megmaradnék 
az 17 órás kezdésnél.
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az a probléma, akkor Szervezeti és Működési 
Szabályzatot kell  módosítani.  A másik az.  Megmondom őszintén nekem az a problémám, 
hangzavarban  vagyunk  a  testületi  ülésen.  Mindig  van  egy  tapsoló  réteg.  Nem  kell 
meghallgatni, van, akit elkap a hév és neki áll beszélgetni. Nem. A testületi ülés arról szól, 
hogy az Önkormányzatnak a munkáját, hogyan tudjuk rendezni, hogyan tudjuk előrevinni. Az, 
hogy kik vannak, ha délután 1 órára tesszük, akkor is nyilvános. Gyakorlatilag nekem az a 
szerda délutáni szórakozás nekem nem hiányzik. Köszönöm szépen.

Ferenczi Gábor polgármester: Annyit hadd tegyek hozzá, amíg hallgató tapsolóréteg van 
akkor tökéletes. Akkor van baj, ha más jellegű.
        
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó csak elmondtam.  Március 1-től változna a 
nyitva tartás.



Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári 
nyitvatartási idejét 2016. március 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg: 
Hétfő: 12:00 – 17:00
Kedd: 12:00 – 17:00
Szerda:       Zárva
Csütörtök:   9:00 – 17:00
Péntek:   9:00 – 17:00 
Szombat:   8:00 – 12:00 (tanítási időben)
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Devecseri 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház mb. igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

40/2016.     (II.   22  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház könyvtári nyitvatartási idejét 2016. március 1. napjától az 
alábbiak szerint határozza meg: 

Hétfő: 12:00 – 17:00
Kedd: 12:00 – 17:00
Szerda:       Zárva
Csütörtök:   9:00 – 17:00
Péntek:   9:00 – 17:00 
Szombat:   8:00 – 12:00 (tanítási időben)

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház mb. 
igazgatóját értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal
     

Ferenczi  Gábor polgármester: Két  apróbb  dolgot  azért  még  hadd mondjak  el.  Arról  is 
beszélgettünk a közelmúltban igazgató asszonnyal,  illetve iskolaigazgató úrral  is,  ezeket a 
könyvtárlátogatásokat  az  iskolások  esetében  lehetne  valamilyen  módon  rendszeresíteni  és 
egyetértettünk, hogy ebbe az iránya jó lenne mozdulni. Iskolások tanórákat megtarthatnának a 
könyvtárban. Könyvtárlátogatást még jobban fel tudná tölteni.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Eddig  is  volt  egyébként.  De  gondolom a 
kötöttség miatt nem volt idő erre.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Eddig is mentek. Ha erről van szó, akkor mi még nagyobb mértékben tudjuk 
igény  bevenni.  Nem  tudom,  hogy  mennyire  szükséges  könyvtárszakos,  könyvtárszakos 
kollegina, mert ugye a kerettantárgyban elosztva, a tananyagban könyvtári szolgáltatásokat, 
tevékenységeket,  hogy ezt  egy nem szakos is  el  tudja-e  mondani,  vagy igazgató  asszony 
bevállalja? Erről beszélünk akkor. 

Ferenczi Gábor polgármester: A másik kérésem pedig az lenne, hogy azokat a túlmunkákat, 
amiket  az  előző évben felhalmozott  akkor  ezeket  valamilyen  módon igazgató  asszony ki 
tudná adni. A lecsökkentett nyitvatartási idő én azt gondolom, hogy lehetőséget biztosít rá. 

Szente-Takács Anna: Jó, rendben.

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm
           

14./     Napirendi     pont:  

A Devecseri Foltvarró Kör kérelme 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom,  hogy  a  levelet  mindenki 
megkapta. A Devecseri Foltvarró Körnek 20 ezer forintos kérelme van.

Bendes István jegyző: Inkább 30 ezer forint, húszon valamennyire jön ki. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Jó 30 ezer forint működési kiegészítés a 
művelődési háznál. De az Annát kérdezem, hogy van-e erre  lehetőség, hogy egy foltvarró 
körnek egy ilyen eszközvásárlási lehetőséget biztosítani. 

Szente-Takács     Anna:   A 15 %-os megtakarítás miatt most nem tudunk. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Jó. Meg kell nézni, hogy az egyéb feladatokon 
van-e  ilyenre  lehetőség.  A pénzügyi irodavezető asszonyt megkérdezem, hogyha a 
költségvetés el lesz fogadva, akkor tudjuk ezt a 30 forintot biztosítani?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   Majd, ha el lesz fogadva. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Én úgy mondtam, ha majd el lesz fogadva. 



Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Ennek a foltvarró körnek, ha majd megadjuk, meg 
az összes többi egyesületnek, szeretném, hogyha úgy adnánk meg a pénzt, hogyha vállalják, 
hogy a devecseri rendezvényen mindenki kivonul és részt vesz.  

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Majd a foltot eladja. Akkor 30 ezer forint?

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Ha majd a költségvetés meg lesz.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Ezt azért rögzíteni kellene. Mert ha idejön minden 
egyesület, legyen ott a sportkör is egy standdal a városi rendezvényen, a tűzoltók is legyenek 
kint a rendezvényen. 

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

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Ha már egyszer pénzt adunk, akkor elvárjuk, hogy

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Mert most, csak a nyugdíjasok mennek. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Ők is legyenek kint.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja  : Akkor térjünk rá vissza, ha a költségvetés meg 
lesz. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Akkor, amit mondtam, majd rögzítve lesz?

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

1  5  ./     Napirendi     pont:  

Vegyes ügyek: 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

a)  Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. 
önkormányzati rendelet 3. módosítása



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy az előterjesztést mindenki 
megkapta. Gyakorlatilag itt már korrigálva van tényszámokkal. Azt kérem, hogy fogadjuk el 
és a testületi ülésen is tárgyaljuk meg. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági 
tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Devecser 
Város  Önkormányzata  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2015.  (II.  16.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg. 

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

41/2016.     (II.   22  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015.  (II.  16.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló 
önkormányzati rendeletét alkossa meg. 

 

b) TOP-4.1.1-15 pályázat beadása, „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” - orvosi ügyelet

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy az előterjesztést mindenki 
megkapta. Polgármester úr meg kell, hogy dorgáljalak. Amikor azt kértem, hogy keresd meg a 
házi orvosi ügyeletet vezető orvost nem történt meg. 

Ferenczi Gábor polgármester: Most megyek holnap majd.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Tudom. Mert mindenről tudok egyébként. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Holnap 11 órakor,  ha elnök úr ráér  együtt  is  mehetnénk. 
Sajnos  azt  kell  mondanom,  most  egy  pályázat  benyújtásáról  van  szó.  Igazából  azon 
gondolkodni,  hogy  ezt  a  megüresedett  ingatlanrészt,  ha  nyerünk  a  pályázaton,  nyilván  a 
Miskei u. 1. szám alatt megüresedik egy ingatlanrész, amit mire tudunk használni. Az legyen 
a legnagyobb bajunk, amikor majd egy üres ingatlanrészt be kell rendeznünk és tartalommal 
kell megtölteni. Azt gondolom az lesz a legkisebb probléma, ha nyerünk pénzt az újhoz.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Egyeztetni orvosi aláíráshoz, mert különben 
nem kap pénzt. Úgy odamenni, hogy pályázat benyújtása előtt semmilyen tájékoztatást nem 



kaptak. Úgy gondolom, kicsit kellemetlen, mert felhívtam a figyelmet, hogy beszéljetek vele, 
ne máshonnan tudja.

Ferenczi Gábor polgármester: Holnap majd megbeszéljük. 
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági 
tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Terület–  és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében a TOP-4.1.1-15 számú „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban 
kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B”  jelű épület átalakításához - Orvosi ügyelet 
részére - „Központi háziorvosi ügyelet fejlesztése Devecserben” címmel pályázatot kívánjon 
benyújtani. 
2./ A projekt várható költsége 35.436.528,- Ft, mely összeg fedezetéül a Képviselő-testület a 
pályázati támogatásból elnyerni kívánt összeget jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be, és a 
szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-3./ azonnal
 

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

42/2016.     (II.   22  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Terület– és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-4.1.1-15 
számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”  tárgyú 
pályázati felhívásra Devecser Város Önkormányzata tulajdonát 
képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú 
ingatlanban kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B”  jelű épület 
átalakításához - Orvosi ügyelet részére - „Központi háziorvosi ügyelet 
fejlesztése Devecserben” címmel pályázatot kívánjon benyújtani. 

2./ A projekt várható költsége 35.436.528,- Ft, mely összeg fedezetéül 
a Képviselő-testület a pályázati támogatásból elnyerni kívánt összeget 
jelölje meg.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
pályázatot nyújtsa be, és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-3./ azonnal

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Még van egy polgármester úrnak. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Én  szeretnék  egy  rövid  tájékoztatást  adni.  Telefonon 
beszéltem plébános úrral.  Szeretne ő is  benyújtani  pályázatot.  Még pedig egy olyan civil 
szervezetet kellene helyben keresni, akik a Leaderben tudnának indulni templom felújításra. 
Úgy látjuk,  hogy lehet,  egy civil  szervezet  erősebb  lenne  egy ilyen  pályázaton,  mint  az 
Önkormányzat, egyház. 

Bendes István jegyző: Miért nem egyház indul?

Ferenczi Gábor polgármester: Plébános úr azt mondta, hogy ez esetben inkább egy helyi 
civil  szervezetet  kérhetnénk  fel.  Én  azt  ígértem megbeszéljük,  felvetem ezt  a  javaslatot, 
gondolkodunk rajta. Nyilván elviekben mi is támogatjuk, hogy a templom felújuljon. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Persze a templom felújítást azt támogatjuk. 

Bendes István jegyző: Mi semmiképpen nem pályázunk, mindenképpen civil szervezet, mert 
mi kifejezett helyzetben vagyunk Leader vonalon, mert ha mi pályázunk, az Áfát nekünk kell 
állni.

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

Bendes István jegyző: Ha civil szervezet Áfát is kérhet.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. Ilyen szempontból jobb lenne egy civil szervezet. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Meg egy civil szervezet akkor lehet, hogy kell.

Bendes István jegyző: Azért arra kell figyelni, hogy olyan kell, legyen, aki nem elég, hogy 
bejegyzett, hanem valóban rendben van, közre tud működni.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Én  támogatom  egyébként.  Nyújtsák  be, 
keressenek  civil  szervezetet.  Még  egyetlen  egy  gondom van,  ezt  el  kell  mondanom.  Az 
egyház  felszámolja  a  temető  használati  díját,  illetve  a  rendbetételi  díját.  Na,  most 
megmondom  őszintén  egy  kicsit  kellemetlen,  egyik  ismerősöm  keresett  meg  valamelyik 
délután,  meghalt  a  hozzátartozója.  Igaz,  hogy 5  évre  visszamenőleg  ki  kellett  fizetnie  az 
egyházi adót, sírhelyet és 3, vagy 4 évre a temető üzemeltetési költségét felszámolták. Na, 
most furcsa, hogy az üzemeltetési  költséget, meg a sírhelyet felszámolják. Én meg fogom 



keresni a János atyát és beszélgetek vele. Nem akarom megsérteni, de egy kicsit kellemetlen. 
Mi ingyen kitakarítjuk, visszük a szemetet. Ő meg.

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

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

Ferenczi Gábor polgármester: Ez nem így van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Akkor  meg  azt  kell  csinálni,  hogy  az 
Önkormányzat. Ha nem így van, akkor ne vállalja fel.  

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Katolikus embernek természetes, hogyha ilyen helyre akar temetkezni, az 
egyházi  adót  befizeti,  tehát  ez  az  alap.  Ne  is  vitassuk  ugyan  olyan  természetes,  mint  a 
személyi jövedelemadót befizeted ezt is befizeted.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: a rendben van.  Őnekik adom az 1 % adót. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Katolikustemető. Ennyi.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Csak felszámolta a temető üzemeltetési díjat, 
meg a többit, szóval ezt egy kicsit furcsának tartom.

Ferenczi Gábor polgármester: Pontosítanom kell, mert ez nem teljesen így van. Itt Mayer 
képviselő  úrnak  igaza  van,  a  szemetet,  azt  valóban  a  Városüzemeltetési  Kft-nek  kellene 
elszállítani, de sajnos, ezt a mai ülésen is jeleztem már egyébként. Plébános úr már hónapok 
óta könyörög. Lényegében mindenszentek előtt volt utoljára elszállítva a szemét. Na, most 
Ács Attila igazgató úrtól azt az ígéretet kaptam, hogy ezen a héten, csütörtökön a kommunális 
hulladékkal együtt  a terv az,  hogy el  fogják szállítani.  De nem az Önkormányzat  fizeti  a 
szemétszállításnak a díját, a költségét, hanem az egyház kifizeti mindig a Városüzemeltetési 
Kft-nek.  

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Az hogy több testületi ülésen elhangzott, hogy azzal támogatja az ó temetőt, 
hogy kifizeti a szemétszállítást, amióta a János atya itt van mindig, kivétel nélkül fizetett a 
szemétszállításáért.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Ezt a fajtaszolgáltatást ő nem kapja meg. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor ez így egyértelmű. 

Kozma György képviselő: A János atya fizet a Kft-nek?

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Így van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ács Attila azt mondta, hogy nem fizetett.

Kozma  György  képviselő: Épp  azt  akartam  mondani,  az  ügyvezető  igazgató  meg  azt 
mondta, soha nem kapott egy petákot sem. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Mindig fizetett.

Kozma György képviselő: Hát egyértelmű a dolog.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát akkor ide kell állítani és tisztázni kell.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen tisztázni kell. 

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

Ferenczi Gábor polgármester: Nekem is kellemetlen. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: A képviselők java része úgy tudja, hogy támogatjuk az ó temetőt.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Egy petákkal sem támogatjuk. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Hát  akkor  azért  tisztázzuk,  mert  akkor 
legalább  olyan  információhoz  jutottam,  hogy  el  tudom  mondani,  hogy  igen  nem  az 
Önkormányzat rendezi, mert azért az egyház tisztességesen fizet. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Igen. Azért nem ártana támogatni. 
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