
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA, 

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, REND- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 
BIZOTTSÁGA

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

Szám: 4003-9/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi; 
valamint Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottságainak 2016. május 
24-én (kedden) 13 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak:      Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

  Holczinger László bizottság elnöke
Óvári Márton
Cserny Pál bizottsági tagok

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság:

Boldizsár Zsolt bizottsági tag

Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság:

Óvári Márton bizottság elnöke
Holczinger László
Rosta Zoltán   bizottsági tagok

Távolmaradásukat előzetesen bejelentették:
Bognár Ferencné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja
Mayer Gábor Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
tagja,

Távolmaradásukat előzetesen nem jelentették be:
Horváth Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja,
Séfer Hajnalka Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja,
Szövérfi Zoltánné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző



Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Ács Attila Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője
Somogyi Márta FEB elnök
Kozma György képviselő

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Vörös Istvánné jegyzőkönyvvezető

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Köszöntöm az ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 
1 fő bizottsági tagsági hely üres és a megválasztott 4 fő bizottsági tagból 3 fő van jelen. 

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 3 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 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal –  egyhangúlag –  a napirendet az 
alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D
   T á r g y :       Előadó:

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

Ferenczi Gábor
polgármester

2./ Devecser, Jókai u. 3. sz. alatti ingatlan – Művelődési ház – 
árkád javítás

Ferenczi Gábor
polgármester

3./ Trianoni emlékhely kialakítása Ferenczi Gábor
polgármester

5./ A Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2015.  évi 
egyszerűsített beszámolójának elfogadása 

Ferenczi Gábor
polgármester



7./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

9./ A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói 
állására benyújtott pályázatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

10./ Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatti ingatlanrész festése, 
meszelése

Ferenczi Gábor
polgármester

11./ TOP-4.2.1-15 pályázat –  Devecseri Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által 
ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése

Ferenczi Gábor
polgármester

12./ Irgalmas Szamaritánus Eü. Bt. kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

13./ Tikhegyi Ingatlantulajdonosok Közösségének kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

14./ Devecser 5. sz. átemelő szivattyú felújítása Ferenczi Gábor
polgármester

15./ Devecser, Szent Imre utcában „Megállni tilos” jelzőtábla 
kihelyezése

Ferenczi Gábor
polgármester

16./ 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 3 fő, a 
döntéshozatalban 3 fő vesz részt. 

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

N A P I R E N D
   T á r g y :     Előadó:

3./ Trianoni emlékhely kialakítása Ferenczi Gábor
polgármester

5./ A Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2015.  évi 
egyszerűsített beszámolójának elfogadása 

Ferenczi Gábor
polgármester

6./ Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről Ferenczi Gábor
polgármester

7./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester



8./ Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Rend- és 
Környezetvédelmi Bizottság 2015. évben végzett 
tevékenységéről

Óvári Márton
Bizottság elnöke

15./ Devecser, Szent Imre utcában „Megállni tilos” jelzőtábla 
kihelyezése

Ferenczi Gábor
polgármester

16./ Vegyes ügyek

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     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: Ez a napirend egy kicsit meglepett, mert én a 
későbbi fejleményekről nem tudtam. Elvoltunk tárgyalni és akkor még úgy volt, hogy nem 
fogjuk megszüntetni, illetve nem fogják megszüntetni. 

Bendes István jegyző: Nem az egészet. Abban maradtunk ott a tárgyaláson, hogy azt a részt 
megszüntetjük, ahol a főépületünk van. És ott mögötte is azt a területet ők üzemeltetik. De azt 
megpróbáljuk kivonni az erdőművelési programból. De ahhoz meg kell szüntetni velük. De 
nem  az  van,  hogy  az  egészet  szüntetjük  meg,  hanem  a  kisebbet,  ahol  a  piac  rész  van. 
Egyébként, aki volt a piacon az utóbbi időben már látszott, hogy azok sem tudtak erdőként 
üzemelni az utóbbi időben. De az lenne a város érdeke is, hogy mint erdőművelési ág, vagy 
váltsuk meg az is egy lehetőségünk, vagy telepítsünk valahova erdőt, akkor az lenne a jobban 
megoldható és akkor onnan az kimehet. És igazából a piac területét, vagy akár a későbbiekben 
az iparterületet növelhetjük azzal.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen. De az előterjesztésben a bal oldali terület 
is szerepel. Vannak az x, y területek. Akkor pontosítsuk, hogy az a terület, ami a lomis piacon 
van. Ami az épületek között van. Ki van vágva és az erdőművelés megszűnt. 

Bendes István jegyző: Igen. 

Kozma György képviselő: A volt rakodótér. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Akkor  ezzel  kapcsolatban  egyetértünk,  és 
akkor megpróbáljuk a kivonást kezdeményezni. Amennyiben sikerül, akkor helyette telepíteni 
kell.  Az  önkormányzatnak  van  területe.  Még  az  idei  évben  lesz  majd  lehetősége  a 
közmunkásokkal elültetni, mert jövőre, a 2017. költségvetést figyelve nem lesz közmunka, 
nem lesz startmunka csak részben. És jövőre egy ablakos rendszerben lesz az önkormányzat, 



úgyhogy el is veszítette az önkormányzatiságát, mert mindent ellenőriznek, mindent látnak. A 
mai országgyűlési döntésben el is fogadták ezt a törvényt. Ettől a perctől kezdve nem lesz min 
vitatkoznunk. Ennek az egynek örülők. Kinek van ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye.

Több kérdés, vélemény 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 0623/2 hrsz.-ú „kivett telephely”  megnevezésű 27 ha 8812 m2 

nagyságú ingatlanon található erdőállomány művelésére vonatkozó erdőgazdálkodási 
feladatok ellátására a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.-vel (8200 Veszprém, Jutasi út 
10.) 2006. február 14. napján megkötött megállapodást közös megegyezéssel szüntesse meg 
2016. június 1.-ei hatállyal. A Képviselő-testület vizsgálja meg, hogy milyen lehetőség van a 
kivonásra és helyette inkább máshol telepítsen erdőket.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal  

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

92/2016.     (V.   24  .)     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 0623/2 hrsz.-ú 
„kivett telephely”  megnevezésű 27 ha 8812 m2 nagyságú ingatlanon 
található erdőállomány művelésére vonatkozó erdőgazdálkodási 
feladatok ellátására a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.-vel (8200 
Veszprém, Jutasi út 10.) 2006. február 14. napján megkötött 
megállapodást közös megegyezéssel szüntesse meg 2016. június 1.-ei 
hatállyal. A Képviselő-testület  megvizsgálja,  hogy milyen lehetőség 
van a kivonásra és helyette inkább máshol telepítsen erdőket.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-2./ azonnal

Dukán     Gabriella     aljegyző:   A második  határozat  arról  szól,  hogy  az  erdőgazdálkodási 
tevékenység ellátására is javaslatot kell tenni.



Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Hát akkor az a baj, hogy akkor pénzbe kerül az 
önkormányzatnak. 

Bendes István jegyző: Akkor legyen a Bakonyerdő Zrt., a Verga Zrt., valamint Pintér Gyula, 
mintha lenne arra jogosítványa.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Pintér Gyulának van jogosultsága.  Csak az 
elmúlt időszakban valamilyen félreértés történt. Hát tulajdonképpen, ha az a fa ki van vágva, 
ahelyett telepíteni kellene. 

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 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 az erdőről, az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény előírása alapján Devecser Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. 
§ (2) bekezdése alapján Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező alábbi 

 devecseri 0623/2 hrsz.-ú „kivett telephely”  megnevezésű 27 ha 8812 m2 

nagyságú, 
 devecseri 0312/1 hrsz.-ú „erdő” megnevezésű 1 ha 3070 m2 nagyságú

ingatlanokat érintően az erdőgazdálkodási tevékenységek szakszerű ellátására az alábbiak 
részére kíván Ajánlattételi felhívást küldeni: 
1. Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.,
2. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. 8200 Veszprém, Jutasi út 10.
3. Pintér Gyula Magyarpolány, Kossuth Lajos utca 87.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az 1. 
pontban meghatározottak részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal                 

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

93/2016. (V. 24.) GÜB.  h a t á r o z a t:

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

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az erdőről, 
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény előírása alapján Devecser Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.10.) önkormányzati 
rendelet 14. § (2) bekezdése alapján Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonát képező alábbi 



• devecseri 0623/2 hrsz.-ú „kivett telephely”  megnevezésű 27 
ha 8812 m2 nagyságú, 

• devecseri 0312/1 hrsz.-ú „erdő”  megnevezésű 1 ha 3070 m2 

nagyságú

ingatlanokat érintően az erdőgazdálkodási tevékenységek szakszerű 
ellátására az alábbiak részére kíván Ajánlattételi felhívást küldeni: 

1. Bakonyerdő  Erdészeti és Faipari Zrt. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 
46.,
2. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. 8200 Veszprém, Jutasi út 10.
3. Pintér Gyula Magyarpolány, Kossuth Lajos utca 87.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívást az 1. pontban meghatározottak részére küldje 
meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-2./ azonnal                 

2./     Napirendi     pont:  

Devecser, Jókai u. 3. sz. alatti ingatlan – Művelődési ház – árkád javítás

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Oda írtam, hogy mi ez. Gyakorlatilag mi ez, 
mert ott nincsen árkád? Az egy fedett előtér, ami tulajdonképpen pilléreken fekszik. Ez az 
előtér plafonja 1,5 m2 nagyságban.

Bendes István jegyző: Nem. Az a baj, ha azt elkezdik bontani, valószínűleg le fogják verni a 
háromnegyed részét.  Olyan 3-4 helyről árajánlatot kell kérni.

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

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

Kozma György képviselő: Az intézménynek van külön költségvetése. Miért mi fogunk vele 
foglalkozni, miért nem ő? 

Dukán Gabriella aljegyző: Mert akkora értékben van a felújítás.

Bendes István jegyző: Mert az Önkormányzat fogja megrendelni és a polgármester úr fogja 
aláírni. Ki legyen a harmadik? 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Szabó Zoltán Devecser, Csokonai utca. 

Cserny Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság tagja: Ez egyszer  szerepelt  a  művelődési 
háznak a felújításában. 

Bendes István jegyző: Minek? 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ennek az oszlopos sornak. Ott voltam a 
művelődési házban, Lenner Andris vezette elő, 3 dimenziós felvételt is mutattak. 

Bendes István jegyző: Volt egy verzió, hogy az egész elbontásra kerül. Ott több millióba 
került volna. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A két oszlopnak az elbontása?

Bendes István jegyző: Nem. Ott az egész lebontásra került volna. Akkor kapott volna még 
egy szebb homlokzatot. Az lett volna. Így kerek az egész. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Javasolja, küldjünk a MOLI Kft-nek Devecser 
Honvéd utcába. 

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

Több kérdés, vélemény 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 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 624 hrsz.-ú – Devecser, Jókai u. 3. - ingatlan – 
Művelődési ház -  árkádjának plafon része felújításához a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos 
eljárásrendről szóló szabályzata alapján az alábbi gazdálkodó szervezetektől kerüljön árajánlat 
bekérésre:

• Rimex Plussz Kft. 8460 Devecser, Külterület 317/9. hrsz 
• Noszlopi és Fia Kft. 8460 Devecser, Miskei u. 29., 
• Szabó Zoltán egyéni vállalkozó 8460 Devecser, Csokonai u. 
19.
• MOLI Kft. 8460 Devecser, Honvéd utca 26.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje  fel a polgármestert, hogy a 
felújításra vonatkozó ajánlatokat az 1. pont szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje 
meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidők: 1-2./ azonnal, folyamatos      

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

94/2016.     (V.   24  .)     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 javasolja, 
hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 
624 hrsz.-ú –  Devecser, Jókai u. 3. - ingatlan –  Művelődési ház - 
árkádjának  plafon része felújításához a 220/2012.(IV.10.) Kt. 
határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 
szabályzata alapján az alábbi gazdálkodó szervezetektől kerüljön 
árajánlat bekérésre:

• Rimex Plussz Kft. 8460 Devecser, Külterület 317/9. hrsz 
• Noszlopi és Fia Kft. 8460 Devecser, Miskei u. 29., 
• Szabó Zoltán egyéni vállalkozó 8460 Devecser, Csokonai u. 
19.
• MOLI Kft. 8460 Devecser, Honvéd utca 26.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje fel a 
polgármestert, hogy a felújításra vonatkozó ajánlatokat az 1. pont 
szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1-2./ azonnal, folyamatos      

3./     Napirendi     pont:  

Trianoni emlékhely kialakítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megmondom őszintén  megint  úgy jártam, 
hogy  valahol  elmaradtam,  mert  április  13-i  keltezéssel  van  itt  egy  meghívó  a  trianoni 
emlékmű avatásra. Vagy én vagyok lépés hátrányban, vagy pedig így mennek a dolgok, hogy 
előre  kitaláljuk,  megrendeljük  és  utána  foglalkozunk  vele?  Csak  feltettem  a  kérdést 
magamnak is meg a többieknek is, hogy mi lehet az oka, hogy tulajdonképpen így mennek 
ezek a dolgok, hogy utólag kapjuk meg, hogy mit akarunk. Már el is készült. Csak nem is 
tudjuk tulajdonképpen. Ötletszerűen mennek az elképzelések.  



Kozma György  képviselő: Én  úgy tudtam meg,  hogy a  fiam kérte,  hogy segítsem neki 
bevinni a faoszlopokat. Kérdeztem, hogy mi lesz belőle?  Mondta, hogy trianoni emlékoszlop 
készül. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Nem  azért  vagyunk  itt  Devecserben 
képviselők, hogy ezekről a dolgokról, ne tudjunk.  Hanem derült égből. Nem tudom, vagy 
feleslegesek vagyunk, és nem velünk kell megvitatni. Vagy az utca embere mondja meg a 
tutit.  Vagy  pedig,  valami  szertartáson  dőlnek  el  ezek  a  dolgok,  mert  nem  tudok  másra 
gondolni.  Nem így van jegyző úr?

Bendes István jegyző: Nem tudok rá válaszolni.

Rosta Zoltán Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Most 
ugyan úgy én is kaptam egy lapot, mint mindenki. Aztán ebből semmi nem derül ki. Kaptatók 
egy rajzot, hogy van rajta egy kettős kereszt, egy halomnak a tetején. Valaki ott áll mellette. 
Azért ez alapján? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Egy kicsit kellemetlen számomra. 

Bendes István jegyző: Beszélni többször beszélgettünk róla. Tulajdonképpen ismerjük már a 
történetnek  ezt  a  részét.  Azt  is  elmondta  a  polgármester  úr  annak  idején,  hogy ehhez  a 
Bakonyerdő Zrt.  vállalta,  hogy adja hozzá az anyagot.  Arról is beszéltetek,  hogy meg lett 
hívva Nagypalád és Ócsa. És arról volt szó, hogy beszerzésre kerülnek ehhez a határ menti 
településeinkről, a leszakadt településekről a földek és ezeknek az ottani intézése folyik. 

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Erről  döntés  nem  volt.  Csak 
beszélgettünk róla. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Napirend előtti bejelentésben volt ez. De nem 
arról volt szó, hogy erről dönteni kell. 

Bendes  István  jegyző: De  mégis  csak  dönteni  kell.  Mert  mégis  csak  egy  közterületre 
felállított szobor.  A döntés azért vált szükségessé, hogy ezt az önkormányzat felállítja és a 
hármas halom is ott legyen. Ha azt mondják, hogy nem akkor nem. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Ugyan  úgy,  mint  a  termelői  piacnak  a 
kialakítására  az  a  döntés  volt,  az  a  417.000,-Ft  és  az  is  többe  került.  Akkor  én  itt  csak 
kapkodom a fejem, hogy tulajdonképpen nem kellett volna egy rajzot készíteni erre, hogy egy 
termelői  piac,  és  benyújtani  a  műemlékvédelmi  felügyelőségnek,  vagy  előtte  a 
műemlékvédelemnek, hogy nehogy utána derüljön ki. Akkor az aztán félmillió forint. 

Bendes István jegyző: De az épülethez nem nyúltunk. Nagyon gazos volt minden.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De az udvar is műemlék udvar. Jó maradjunk a 
Trianonnál.



Bendes István jegyző: Jó lesz-e az a helyszín. Látták, hogy mi az elképzelés. Ahogy a Vasút 
utcából jövünk felfelé, ha fő úton jövünk be a városba, a baloldalon lévő tónak, attól kicsit 
lefelé a bemenő gyalog sétánnyal merőlegesen át, ott vannak a padok. Akkor gyakorlatilag ott 
szépen  látható  legyen  ez  a  kettős  kereszt.  Amit  a  Magyar  Karcsi  és  a  Gyurinak  a  fia 
készítenének el.  A javaslat az.  Nem tudom, hogy állnak a készítéssel. Kétféle szöveg is ki lett 
direkt küldve. De úgy tudom, hogy a szebb szöveget szeretnék rátenni az „Őseidnek Szent 
Hitéhez  Nemzetednek  Gyökeréhez  Testvér  Ne  Légy  Hűtlen  Soha”,  a  hosszabb  szöveget 
szeretnék rátenni. Gyakorlatilag költség vonzata ennek annyi lesz, hogy a betonozás a jobb 
oldali területen elkészül. Én ennyit tudok. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Miért nem lehet a kopjafa mellé tenni, vagy az 
emlékfa mellé, hogy ott egy csoportban legyen? El fogjuk aprózni. Aztán megint úgy leszünk, 
hogy lesz Emlékmű, Kopjafa, Trianoni emlékmű.

Bendes István jegyző: Itt el lehet járni körbe a teret.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én lejjebb tettem volna.

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem ott valahol, ahol a cirkusz volt?

Bendes István jegyző: Ahol a cirkusz volt, attól bal oldalt, de nem zavarja ott azt a nagy 
teret.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem ott ahol a mamutfenyő volt?

Bendes István jegyző: Attól nagyon messze van. Nem zavarja, nem foglalja el azt a nagy 
teret, nem akadályozza meg annak bárminemű megrendezését. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Nem  tudom,  miért  lenne  ennyire  sürgős 
hirtelen. Ebben az egy évben több emlékművet alkottunk, mint az előző években. 

Rosta  Zoltán  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A 
Vöröskeresztnek  volt  tavaly,  vagy  tavaly  előtt  rendezvénye.  Most  két  okból  kifolyólag, 
hogyha megint szükség van egy ilyen nagy területre, akkor meg lehet, hogy nem fér el.

Bendes István jegyző: Jó helyen van. Ha arra mentek látjátok, megvan az alapja. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát akkor nincs mit mondani tulajdonképpen. 
Megkérdezem, hogy kinek mi a véleménye. 



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

Kozma György képviselő: Nekem meg az, hogy nincs előterjesztés. Egyébként kellene, hogy 
legyen.

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

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A beton ott van már. Dolgoznak a fiúk 
rajta. Én azzal egyetértek, hogy ne egy csokorban legyen ott az összes. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Azért nem értem, mert ezek olyan horderejű 
dolgok  egyébként,  nem  egy  napra  építjük.  Miért  nem szakemberekkel  járjuk  körbe?  Ha 
mindenki figyeli a paplak előtt elkészült ez a rendezvénytér. Ki vette ezt igénybe? Ez közel 
olyan 50-60 millió forintos beruházás,  ha nem több.  Hát érdekes. Lehet alkotni,  de azért 
körültekintően, hogy maradandók legyenek, és ne az legyen, hogy megkérdezik tőlem, hogy 
mi lesz ott? Mondom, nem tudom.

Kozma György képviselő: Szóval az a biztos, hogy az lenne a jó, ha a polgármester úr itt 
lenne.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Holnap ugyanezt így elmondjuk.

Kozma György képviselő: És akkor el lehetne mondani neki négyszemközt, vagy sok szem 
közt,  mert  akkor  ő  is  hallaná,  mert  nekem  is  lenne,  mint  mondanom.  Szóval  én  is  azt 
gondolom,  hogy általában egy közös  döntés  eredményének kellene  ennek lenni.  Abszolút 
politikai  dolog  van.  Én  nekem  egyfolytában  azért  szúrja  a  szemem,  mert  bármit,  amit 
megfogunk látni, megfogunk csinálni azzal az,  lesz az érzésünk, hogy abban nem vettünk 
részt. Már pedig az lenne a normális, hogyha részt vennénk benne, hiszen ezért vagyunk itt.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nem bántani akarjuk egyébként. De elvárjuk, 
hogy  együtt.  Ha  együtt  szidnak  bennünket,  akkor  talán  könnyebben  elviseljük,  mintha 
egyenként szidnak bennünket. 

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

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Nem  biztos,  hogy  amit  most 
megfogalmaztatok azt kell elmondani a képviselő-testületi ülésen. 

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 Képviselő-
testület határozza el, hogy a Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő devecseri 555 
hrsz.-ú területen – az előterjesztés szerint – Trianoni emlékművet állít fel.

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

95/2016.     (V.24.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  a Képviselő-testület határozza el, hogy a Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő devecseri 555 hrsz.-ú területen – az 
előterjesztés szerint – Trianoni emlékművet állít fel.

Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Javaslom, hogy a Szociális, Egészségügyi, Rend- és 
Környezetvédelmi Bizottság a Trianoni emlékműnek a helyszínét támogassa. Viszont kérje fel 
a  polgármestert,  hogy  legközelebb  egyeztessen  a  Képviselő-testülettel,  meg  a  bizottsági 
tagokkal az ilyen horderejű dolgoknak az eldöntésében, mert nem az ő dolga lenne egyedül. 

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.

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 Képviselő-testület határozza el, hogy a Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő devecseri 555 hrsz.-ú területen –  az előterjesztés szerint –  Trianoni 
emlékművet állít fel. A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság felkéri 
a polgármestert, hogy legközelebb egyeztessen a Képviselő-testülettel, meg a bizottsági 
tagokkal az ilyen horderejű dolgoknak az eldöntésében, mert nem az ő dolga lenne egyedül.

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

33/2016.     (V.   24  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A  Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-testület határozza 
el, hogy a Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
devecseri 555 hrsz.-ú területen –  az előterjesztés szerint – Trianoni 
emlékművet állít fel. A Szociális, Egészségügyi, Rend- és 
Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármester, hogy legközelebb 
egyeztessen a Képviselő-testülettel, meg a bizottsági tagokkal az ilyen 
horderejű dolgoknak  az eldöntésében, mert nem az ő dolga lenne 
egyedül.



4./     Napirendi     pont:  

Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az lenne a jó, hogyha itt lenne a polgármester 
úr, mert ezzel kapcsolatban átnéztem az anyagot. Maga az anyag az a munkáról beszél. Csak 
azt nem értem miért kell sokszor olyan példányszámban megjelentetni, ami többlet kiadást 
jelent. Az hogy olcsóbb egy példány, az engem nem vigasztal, mert általában a kukába kerül. 
A másik azért is kérném, hogy ne tárgyaljuk meg, mert nincs miről beszélni, hogyha nem 
tudjuk, hogy mit akarunk. A következő. Ami nincsen bent a beszámolóban és azért azt el kell 
mondanom, hogy a főszerkesztő is sértve érzi magát, hogy nem kerül vissza hozzá az anyag, 
amikor átolvasásra átküldik, hanem egyből megy a nyomdába. És sajnos, amire kézbe kapja a 
főszerkesztő  az  anyagot  addigra  teljesen  más  színezete  van,  mint  amit  átküldött 
véleményezésre.  Ezt el  kellene felejteni.  Akkor én azt fogom javasolni,  hogy a Devecseri 
Ujság ne kapjon támogatást.  Annak nincs értelme, hogy ennyi példányszámban menjen és 
gyakorlatilag pont arról nem írunk, ami a Devecsernek a problémája, ami Devecsernek az 
életét jelenti. Hanem sok mindenről írunk és gyakorlatilag itt majdnem, hogy ez az újság csak 
egy olyan kampánylap, amit általában ilyen kiadványokba szokunk adni.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Pontosan. Most ahogy beleolvastam online, ami 
megjelent. Ott is megint elhangzik egy olyan mondat és nem tudom, hogy hogy kerül oda, 
hogy az 5 képviselő ellene van a piac üzemeltetésnek. De hát egyszer sem hangzott el ilyen 
sehol. Kettő az, hogy előterjesztést még mindig nem kaptam senkitől a piac üzemeltetéssel 
kapcsolatban. Akkor miért kerül leírásra ez az újságba? Mert látom, hogy időzőjel, hogy ezt 
valaki mondta. Mert ez így könnyű, akkor így én is tudok írni.

Kozma György képviselő: Én meg azt látom egyébként, azért is szorgalmazom, mint ahogy 
látom te is le akarod venni a napirendről, mert egy egészen más tárgyalást igényel a Devecseri 
Ujságnak a további működtetése az összes történéseivel, ami az előzményekhez kapcsolódott. 
Úgyhogy az felveti  a  főszerkesztő  felelősségét  is,  meg egyéb más  felelősséget  is.  De azt 
gondolom, hogy zártan kellene megtárgyalnunk és kiegészítve ezt a beszámolót, legalábbis 
azt javaslom.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Jó.  Ki  ért  egyet  azzal,  hogy vegyük  le  a 
napirendi pontról. 

Dukán Gabriella aljegyző: Ezt az Oktatási,  Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta volna. 
Azért is így került beterjesztésre, lett bekérve a beszámoló, mert ezt minden évben kell és ez a 
munkaterv  szerinti  beszámoló.  Amit  a  képviselők  kezdeményeztek,  az  így  pluszként 
elhangzott.  

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



Kozma György képviselő: Ez nem az, ez a Gábornak az előterjesztése.

Dukán Gabriella aljegyző: Nem, az így egyben van. 

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

Dukán Gabriella aljegyző: Az így a kettő.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mert a média lemaradt, amit én említettem.

Kozma György képviselő: Mert mi kértük abban az esetben egy teljesen más téma lett volna.

Dukán Gabriella aljegyző: Még egyszer elmondom. Ez úgy van, hogy évente a Devecseri 
Ujság  is  beszámol  a  működéséről.  Ez  már  be  is  volt  tervezve  és  már  be  is  lett  kérve  a 
főszerkesztőtől  ez  a  vélemény.  Közbe  jött  a  képviselőknek  a  kezdeményezése,  hogy  a 
Devecseri  Ujság,  Média.  És  akkor,  amikor  a  jegyző  úr  megbeszélte  a  napirendeket  a 
polgármester úrral, akkor a kettő úgy egybe került ezzel az alcímmel.

Kozma György képviselő: Ezzel nincs is úgy mond probléma, mert az újság is egy média. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Csak  egy  más  médiában,  ami  témában 
megszeretnék fogalmazni.

Kozma György képviselő: Fel lehet venni közvetlen. 

Dukán Gabriella  aljegyző: Nem csak  a  Devecseri  Ujságot  érti,  gondolom a  Képviselő-
testület, hanem még a médiát? 

Kozma György képviselő: Igen.

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

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó, rátérünk a következő napirendi pontra.

Kozma     György     képviselő:   Hogyha megszavazzuk holnap a napirendi pontokat, akkor ezzel 
kiegészíthetjük a napirendek elfogadását.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hogyha zártra akarod tenni? 

Kozma     György     képviselő:   Személyi és önkormányzati összefüggésben tárgyaljuk. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A média kérdés az nyilvános lenne?



Kozma     György     képviselő:   Nem, annak is vagyoni meg személyi kötődése. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Azt szeretném kérdezni, miért került a Facebook 
oldalról az én hozzáférésem törölve, mint képviselő? És ugye a médiához kapcsolódik.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ezt elő kell  készíteni. Legyen itt  a 
főszerkesztő.

Dukán Gabriella aljegyző: A meghívót megkapta ő is. 

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Fel  kell  tenni  napirendre,  a 
főszerkesztőt meg kell hívni, ha ilyen jellegű problémáik vannak. 

Kozma György képviselő: Nyugodtan meg lehet kérdezni bármilyen összefüggésben, hogy 
milyen alapon. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Határozati  javaslattal  fogok  élni,  hogy  a 
hozzáférhetőségemet visszakapjam. 

Kozma György képviselő: Jó. Akkor fel fogjuk venni a napirendi pontokba. Felvehetjük, 
nem jegyző úr?

Bendes István jegyző: Vannak vegyes ügyek, beleférnek az ilyen dolgok. 

Kozma György  képviselő: De a  vegyes  ügyekben  meg  nincsen  határozathozatal.   Azért 
javasolnám napirendre venni ezt a dolgot és akkor határozatot hozni.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Azért kell napirendi pont keretébe.

Bendes István jegyző: Ha javasolják, akkor annak semmi akadálya nincs.

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

5./     Napirendi     pont:  

A  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2015.  évi  egyszerűsített 
beszámolójának elfogadása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2015.  évi  egyszerűsített  beszámolójának  és  a  közhasznúsági  tevékenységének  elfogadása.  Az 
anyagot mindenki megkapta. Az anyagot átolvasva meg kellett állapítani, hogy 900.000,-Ft-os 



vesztesége  van  a  Kft-nek.  Hát  ez  abból  adódik,  hogy  a  tevékenységet  nem  tudta  teljes 
mértékben  rendezni,  valamint  az  önkormányzatnak  maradt  még  kötelezettsége,  amit  nem 
tudott teljesíteni. Erre is kell döntést hozni, hogy azt a pénzt nem adjuk át. Ugye?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igen.

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

Ács Attila ügyvezető igazgató: Könyvelés technikailag 2014-ben és 2015-ben támogatási 
hiány keletkezett. Illetve a megállapított támogatási összeget nem adta át az Önkormányzat a 
Kft-nek.  Ehhez  feltétlen  szükséges  azért,  hogy  a  könyvelésben  a  követelés  kikerüljön, 
határozatot hozni, hogy ezt már nem kapjuk meg. Vagy miért nem kapjuk meg. Egyébként az 
elmúlt évben 24 millió forint támogatást kaptunk, 30 millió forint volt az elfogadott. Tehát 6 
millió forint nem került átadásra. A közhasznú tevékenységünk az mínusz 4.969.000,-Ft lett. 
Vállalkozási  bevételünk  viszont  3.995.000,-Ft  eredménnyel  zárt.  Ami  azt  jelenti 
tulajdonképpen, ezt  is feléltük úgy, hogy mínusz 950.000,-Ft-tal  tudtuk zárni az évet és a 
vállalkozási tevékenységből származó eredményünket is ezáltal feléltük. Nem tudtunk olyan 
tartalékot képezni, mind, ami már az elöregedett gépeinknél már egyre komolyabb szerviz, 
illetve  javítási  költségek  vannak.  Csakhogy  egy  példát  említsek,  hogy  egy  kommunális 
kistraktor első hidjának a megjavítása az félmillió forintos tétel. Tehát itt nem kicsi tételekről 
van szó sajnos. Ezek a gépek egyre öregszenek és romlanak. Javítani kell ahhoz, hogy azáltal 
a  munkákat  tudjuk  végezni.  Tudjuk,  hogy  37  hektárra  nőtt  az  iszapkatasztrófa  óta  a 
zöldterület, azon belül igazából 30 hektárnyi része parkként üzemel. Ugye ezen kívül nyilván 
való, hogy nem látszik, hogy az úgynevezett három tóval probléma lenne, mert ugye akkor 
látszódna, ha nem csinálnánk semmit, mert akkor mindenféle növény nőne benne, békarokka, 
meg akármi. Tehát azok a feladatok, amiket napi rendszerességgel, rutinnal végzünk. Igazából 
azt szeretném mondani, hogy a beszámolóban látják, hogy körülbelül 60 millió forint volt az 
ár  bevételünk  a  tavalyi  évben.  Ebből  24  millió  forint  volt  az  a  támogatás,  amit  az 
önkormányzat a működésünkhöz, illetve a közfeladatok ellátásához biztosított. És ugye azt az 
egyéb árbevételt a 10 fős személyzettel végezte a Kft., illetve vállalkozási tevékenységként 
elért bizonyos eredményt. Azzal szembe elég sok kritikát kaptunk az elmúlt évben. Ugye itt 
úgy gondolom, hogy a számszerűség megmondja, hogy igazából nem voltunk tétlenek ezzel 
kapcsolatban.  Köszönöm szépen. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Köszönöm  szépen  a  kiegészítést.  Én 
maximálisan  egyetértek  az  igazgató  úr  által  elmondottakkal.  Tényleg  ennyit  nem 
foglalkoztunk  a  Kft-vel,  mint  az  elmúlt  évben.  Többször  átvizsgáltuk,  megnéztük,  hogy 
milyen lehetőségek vannak a további fenntartására. Nyilván az a 24 millió forint, amit odaad 
az Önkormányzat az úgynevezett zöldterületek rendezésére és tisztításokra még talán az idén 
is elmegy. Jövőre viszont már komoly gondok lesznek itt, amikor már nem lesznek jelen a 
közmunkások,  amikor  már  nem  tudjuk  azokat  biztosítani.  Most  azért  még  vannak 
közmunkások, akik besegítenek.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igen, 15 fő közmunkás van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A 15 fő közmunkás azért kompenzálta azt a 
területi  igényt,  a  feladatellátást,  amit  itt  biztosítani  kell.  Az  biztos,  hogy a  fejlesztésre  a 



jövőben oda kell figyelni, mert ha a gépparkot nem fogjuk pótolni, akkor gond lesz. A másik 
az, hogy én megkérném az ügyvezető igazgató urat, hogy nézzenek körül, hogy a kukás autót 
minél jobban el tudnák adni.  

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: Igazából,  csak  gyorsan  a  kérdésre  válaszolva.  A kukás 
autóval kapcsolatban ugye az értékesítést azt próbáljuk mind a mai napig. Mivel 4.400.000,- 
Ft tartozásunk van az Önkormányzat felé az utolsó úgymond hiteltörlesztés és az idei évben 
bejött  az  új  törvény miatt  úgy mondom,  crack,  hogy nem mi  szállítjuk  már  a  lakossági 
kommunális hulladékot, ezért igazából, ha a gépjárművet értékesíteni tudjuk, akkor tudunk 
törleszteni.  A másik probléma az,  hogy ez országosan van.  Ez nem csak minket érint,  de 
nyilván  nekünk  fáj  a  legjobban.  De  az  összes  külföldi  kommunális  hulladékgyártó  cég, 
gondolok itt a német és egyéb cégekre, akik kivonultak az országból az új törvény miatt és 
ugye rettentően terített az eladandó kukás autóból a piac. Tehát nem egy egyszerű dolog lesz, 
sajnos úgy néz ki eladni.  Az árát,  azt  meg sem tudnám mondani,  mert eddig egyetlenegy 
érdeklődő nem jelentkezett.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen. Itt az a probléma, hogy átalakítani sem 
lehet.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Az átalakítás az nagy költség, mert maga a felépítménye is 
egy nagyobb értéket képvisel, mint maga a nyers gépjármű, tehát a motor egy alvázzal. A 
felépítmény,  igazából  maga  egy  12  m3-es  felépítmény.  Igazából,  ami  elképzelésünk  van, 
esetleg  más  szakemberek,  más  hulladékszállító  szakemberek  mondják  azt,  hogy  olyan 
hegyvidéki területre esetleg fog jelentkező, aki kis zsákfalukat, kisebb településeket gyűjtenek 
össze.  És  a  kistelepüléseken  a  szűk  utcákban  az  ide-oda  be  tud  menni.  Vagy  olyan 
nagyvárosok külterületeire, akik szűkek. Gondolok itt üdülő övezetre, ilyesmire, vagy Balaton 
part kis településeire. Egy részt a befogadó képessége, másrészt a mérete miatt ilyen helyekre 
esetleg  tudják használni.  De mondom még egyszer,  tehát  még jelentkező nem volt.  Mert 
addig, amíg a saját temetőnkben minden egyes szemétgyűjtőhöz oda tudtunk jutni ezzel az 
autóval  és  összeszedni  a  szemetet.  Hát  azt  ugye  most  is  végezzük  az  Avar  Kft-vel 
egyeztettünk és  addig  nem kell  az  Önkormányzatnak nem kellett  fuvarköltséget  fizetni  a 
temetői  hulladékkal  kapcsolatban,  míg  nem  tudjuk  eladni.  A  szállítási  engedélyünk  a 
környezetvédelemtől  erre  az  évre  még  megvan  a  teherautóra  és  így  mi  szállítjuk  át  a 
keletkezett hulladékot. Így csak a hulladékkezelést kell megfizetni. És ez az autó ez végig 
tudja járni. De viszont az Avar Kft-nek egy olyan autója van, hogy egy 5 m3-es konténert le 
fog tenni a temető sarkára, ahova mi talicskával, lapáttal,  zsákkal,  kistraktorral  kell külön 
kiszednünk a szemetet, ki szállítani, átrakni a konténerbe, amit el fog majd szállítani. Az 5 
m3-es nem biztos, hogy egy szállításra elegendő. Ugye, ha sajnos elég gyakori, szinte heti 
rendszerességgel  temetkezés  van  a  temetőben.  Főleg,  ha  egy  kisebbségi  temetkezés  van, 
akkor azt kell, hogy mondjam, hogy közel 2-3 m3-nyi koszorú és virág van a sírra elhelyezve. 
Ami egy pár hét után leszedendő és ezt nekünk kell elszállítani. Ugye a térfogata nagy, súlyra 
nem,  de  egy 5  m3-es  konténer  kb.  50-60  ezer  forintba  fog  kerülni,  amire  elszállítják  és 
megsemmisítik ezt a hulladékot. Mivel a fuvarköltség 2 x oda-vissza Ajkát számít. Ami azt 
jelenti közel 50 km, és az 400,-Ft-jával, ami durván 20.000,-Ft + Áfa csak a fuvarköltség 
Ajkára egy konténernél.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: a biztos, hogy hosszútávon, ha leállítod, annak 



sincs is értelme.  Hosszú távú üzemeltetés nincs kilátásba. Egyetlen egy megoldás, hogy majd 
a faforgácsot ezzel fogod szállítani. Másra, más célra meg nem lehet. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ez a baj. Csak bele kell lapátolni az aprítékot. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Sajnos  ez  a  probléma.  De  keresni  kell  a 
megoldást. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Próbáljuk meg értékesíteni. Mert történt olyan érdeklődés is, 
hogy át tudjuk-e esetleg alakítani teherautóra. Tehát ez a felépítmény lekerülne és akkor egy 
plató  lenne  felszerelve  az  autóra  és  úgy  levizsgáztatva.  Nagyon,  nagy  a  költsége.  Mi 
anyagilag ezt nem is tudjuk megtenni. A másik az igazából elgondolkodtató, hogy ez máris 
fuvar  tevékenység,  és  akkor  itt  egyéb  költségek  ráterhelődnének  akkor,  hogy  a  saját 
magunkon kívül szállítási tevékenységet, fuvarozást tudjunk vállalni. Ahhoz viszont csak egy 
5-6 tonnás teherautót tudnánk készíteni belőle.  Ahhoz pedig itt a környéken sincs minden 
ilyen kis autónak mindennapi munkája. Nincs értelme. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Gondolkodni kell rajta, mit lehet vele kezdeni.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igen. 

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

Kozma György képviselő: Kit fog terhelni, ennek a fenntartási költsége? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: a biztos, hogy sokba fog kerülni, de nem tudsz 
mit csinálni, mert törvény, államosítási törvény.

Kozma György képviselő: Csak tegyenek hozzáforrást is.

Több kérdés, vélemény 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 Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített 
éves beszámolóját, annak kiegészítő mellékleteivel, valamint a független könyvvizsgálói 
jelentés megállapításait fogadja el. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
             

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



96/2016.     (V.   24  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak kiegészítő 
mellékleteivel, valamint a független könyvvizsgálói jelentés 
megállapításait fogadja el. 

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a 
döntésről írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

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 Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi 
közhasznúsági jelentését a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygy jtésű  és a 
közhasznúság egyes kérdéseir lő  szóló 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet mellékletében 
foglaltaknak megfelelő tartalommal fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

97/2016.     (V.   24  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2015. évi közhasznúsági jelentését a civil szervezetek gazdálkodása, 
az adománygy jtésű  és a közhasznúság egyes kérdéseir lő  szóló 
350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet mellékletében foglaltaknak 
megfelelő tartalommal fogadja el.

2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a 
döntésről írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidő: 1-2./ azonnal

Bendes István jegyző: Két  határozatot  kell,  hogy még elfogadjatok.  Egyrészt  van egy 6 
millió forintos, másrészt 8 millió forintos kiegészítés.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Elnézést, de 8 és 6.

Dukán Gabriella aljegyző: Tehát akkor 2014-ben volt a 8 millió, 2015-ben a 6 millió forint.

Bendes  István  jegyző: Mindegyikről  kell  egy  külön  határozat,  hogy  nem  adta  át  az 
Önkormányzat, mert nem tudja kivezetni. 

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

Somogyi     Márta     Felügyelő     Bizottság     elnöke:   Elnézést kérek, de volt, költségvetés 
zárszámadás elfogadása.   

Bendes István jegyző: Mi mondtuk neki, hogy az elég neki. 

Somogyi     Márta     Felügyelő     Bizottság     elnöke:   Az előirányzatban ott szerepelt a 30 millió, 
helyette kapott 24 milliót. Az a 6 milliót a zárszámadáskor már az Önkormányzatnak 
rendeznie kellett volna. 

Bendes István jegyző: Rendeztük a zárszámadásban.  

Somogyi     Márta     Felügyelő     Bizottság     elnöke:   Az is egy rendelet. A rendelet alapon az 
értesítési kötelezettséggel már a Kht-nak a dolgát már rendbe is lehetett volna tenni.

Bendes István jegyző: Rendbe is tettük. Csak azt mondja a könyvvizsgálója az Attilának, 
elméletileg határozatban kell.

Somogyi     Márta     Felügyelő     Bizottság     elnöke:   A rendelet az rendbe kellett, hogy tegye. Hát 
nem kapott formailag megfelelő anyagot hozzá. Hát nem tudja hozzá tenni. 

Bendes István jegyző: Azt mondja, hogy erről külön kell egy határozat. 

Somogyi     Márta     Felügyelő     Bizottság     elnöke:   De nincs nekik semmi.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Hát most megtesszük, javasolni fogjuk a 
Képviselő-testületnek, hogy hozza meg a határozatot a 2014. évre és a 2015. évre.

Több kérdés, vélemény 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 Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére a 2014-es évre 8 millió forintos át nem 
adott pénzeszközt nem tudta és tudja átadni. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati 
rendeletében fogadta el a 8 millió forintos pénzeszközátadás csökkenést.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

98/2016.     (V.   24  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata 100 %-os 
tulajdonában lévő Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére 
a 2014-es évre 8 millió forintos át nem adott pénzeszközt nem tudta és 
tudja átadni. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 15/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati rendeletében fogadta el a 8 millió forintos 
pénzeszközátadás csökkenést.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a 
döntésről írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

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 Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére a 2015-ös évre 6 millió forintos át nem 
adott pénzeszközt nem tudta és tudja átadni. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 9/2016. (V. 12.) önkormányzati rendeletében 
fogadta el a 6 millió forintos pénzeszközátadás csökkenést.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal



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

99/2016.     (V.   24  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata 100 %-os 
tulajdonában lévő Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére 
a 2014-es évre 8 millió forintos, a 2015-ös évre 6 millió forintos át 
nem adott pénzeszközt nem tudta és tudja átadni. A Képviselő-testület 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról 
szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében elfogadta a 8 
millió forintos pénzeszközátadás csökkenést, az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 9/2016. (V. 12.) 
önkormányzati rendeletében fogadta el a 6 millió forintos 
pénzeszközátadás csökkenést.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a 
döntésről írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Azt,  hogy az  Attiláék  mikor  tudják,  majd 
visszafizetni a 4 millió forintot ezen kell majd gondolkodni. Mert, ha nem tudja.

Bendes István jegyző: Vagy engedjük el neki.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Vagy engedjük el neki a 4 millió forintot. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Miért nem engedjük el neki most?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megkérdezem a  pénzügyi  iroda  vezetőjét, 
hogy  van-e  lehetőségünk  arra,  hogy  most  döntsünk  abban,  hogy  a  Kft-nek  ne  kelljen 
megfizetni a 4 millió forintos hitelt. 

Bendes István jegyző: De abban ráértek dönteni év vége felé is. Mert, hogyha el tudja adni 
az autót, akkor mi indokolja, hogy most elengedjétek, mert jelenleg semmi? A költségvetési 
rendeletet módosítanunk kellene akként.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó akkor ezzel nem foglalkozunk most.



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 a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített 
éves beszámolóját, annak kiegészítő mellékleteivel, valamint a független könyvvizsgálói 
jelentés megállapításait fogadja el. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

34/2016.     (V.   24  .)   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 a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak kiegészítő 
mellékleteivel, valamint a független könyvvizsgálói jelentés 
megállapításait fogadja el. 

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a 
döntésről írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

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 a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi 
közhasznúsági jelentését a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygy jtésű  és a 
közhasznúság egyes kérdéseir lő  szóló 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet mellékletében 
foglaltaknak megfelelő tartalommal fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend- és  Környezetvédelmi  Bizottság 3 



igen szavazattal – egyhangúlag -  a következő határozatot hozta:

35/2016.     (V.   24  .)   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 a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2015. évi közhasznúsági jelentését a civil szervezetek gazdálkodása, 
az adománygy jtésű  és a közhasznúság egyes kérdéseir lő  szóló 
350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet mellékletében foglaltaknak 
megfelelő tartalommal fogadja el.

2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a 
döntésről írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

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 a Devecser Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére a 2014-es évre 8 millió forintos át nem 
adott pénzeszközt nem tudta és tudja átadni. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati 
rendeletében fogadta el a 8 millió forintos pénzeszközátadás csökkenést.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

36/2016.     (V.   24  .)   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 a Devecser Város Önkormányzata 100 %-os 
tulajdonában lévő Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére 
a 2014-es évre 8 millió forintos át nem adott pénzeszközt nem tudta és 
tudja átadni. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 15/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati rendeletében fogadta el a 8 millió forintos 
pénzeszközátadás csökkenést.



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a 
döntésről írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

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 a Devecser Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére a 2015-ös évre 6 millió forintos át nem 
adott pénzeszközt nem tudta és tudja átadni. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 9/2016. (V. 12.) önkormányzati rendeletében 
fogadta el a 6 millió forintos pénzeszközátadás csökkenést.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

37/2016.     (V.   24  .)   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 a Devecser Város Önkormányzata 100 %-os 
tulajdonában lévő Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére 
a 2014-es évre 8 millió forintos, a 2015-ös évre 6 millió forintos át 
nem adott pénzeszközt nem tudta és tudja átadni. A Képviselő-testület 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról 
szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében elfogadta a 8 
millió forintos pénzeszközátadás csökkenést, az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 9/2016. (V. 12.) 
önkormányzati rendeletében elfogadta a 6 millió forintos 
pénzeszközátadás csökkenést.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a 
döntésről írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidő: 1-2./ azonnal

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Még egy kötelezettségnek kell eleget tenni. 
Az igazgató úrnak, az úgynevezett költségtérítéses dolgát kellene rendeznünk és beépíteni a 
bérbe. Nem sokára nyugdíjba megy és tulajdonképpen Őneki ez számít. Nem lett ez rendezve 
még?

Bendes István jegyző: Nem. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem.

Somogyi Márta Felügyelő Bizottság elnöke: Az üzleti tervben, hogyha elfogadja, akkor. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem lett az üzleti tervben.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Most ezt akkor még nem is kaptad meg?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Csak személyre szólóan kellett volna akkor 
döntenünk. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Még én vetettem fel, hogy rendezzük, 
mert ő is sáros ebben, mi is sárosak vagyunk ebben és rosszul is jár.

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: Nekem  határozatra  van  szükség  ahhoz,  hogy  az 
megvalósuljon. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: És nem?

Ács Attila ügyvezető igazgató: És nem volt még. 

Dukán Gabriella aljegyző: Miről nem kaptál határozatot?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Van egy költségtérítésem ugye és arról volt szó, hogy be lesz 
építve a bérembe, és akkor van egy elfogadott bruttó bér és akkor nincs külön költségtérítés.  
Erről volt beszélve, de nem született döntés.

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Mivel  a  költségtérítés  ebben  a 
formában Őnála jogilag nagyon sántít, meg nálatok is. 

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

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Költségtérítést jelenti a cég, a telefont. 
Akkor is rendezni kell, nehogy elmaradjon. Mert ez egy éves pénz. 



Dukán Gabriella aljegyző: Ez volt szabályozva, amikor a cégbíróság felé mentek rendezni?

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Mennyi is most a bruttó béred Attila? 

Kozma György képviselő: Fel is vetheted ezt az ülésen.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én olyan tájékoztatást kaptam, hogy 
rendezve lett.

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: 300.000,-Ft.  Akkor  kiszámoltuk  a  költségvetésben,  hogy 
költségtérítéssel,  mindennel  együtt  ugyan  azt  a  nettó  pénzt  kapjam meg,  mint  amit  most 
kapok, az 380.000,-Ft bruttó egyébként. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Többször volt róla szó, csak nem szavaztunk. 
Javaslat volt, de döntés nem lett róla.  

Bendes István jegyző: Döntés nem lett. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Azt hiszem, akkor kezdődött a felszámolás.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Jegyző úrral is többször beszéltük annak idején. 

Kozma György képviselő: Nem is emlékszek rá.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát, hogy meg kell szüntetni a Kft-t. 

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: Bérszámfejtővel  számoltattam  ki,  hogy  akkor  pontosan 
ugyanaz akkor az mennyi, az ne változzon.

Bendes István jegyző: Mennyi a költségtérítésed most Attila?

Ács Attila ügyvezető igazgató: 50.000,-Ft.

Bendes István jegyző: 300.000,-Ft a béred. Az adó levonás most, ha máshogy számolják ki, 
akkor én elfogadnám.

Kozma György képviselő: Egyértelmű.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Akkor én javaslom, hogy 380.000,-Ft-ra 
emeljük meg. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igen.



Cserny Pál gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Költségtérítés mentesen azt tegyétek 
hozzá, mert nincsen. 

Bendes István jegyző: Költségtérítés mentesen. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Nincsen költségtérítés, nincsen személy 
gépkocsi használat. Hanem akkor ez mind. 

Cserny Pál gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Így van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Aki  egyet  ért  ezzel  a  380.000,-Ft-tal  a 
következő hónaptól. 

Dukán Gabriella aljegyző: Akkor június 1-től?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem, május 1-től legyen akkor.

Bendes István jegyző: Akkor májusra még nem számoltál el költségtérítést?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó akkor május 1-től. 

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 Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezető igazgatójának munkabérét 2016. május 1. napjától 380.000,-Ft/hó bruttó 
összegre emelje  meg és a 34/2014. (II. 12.) Kt. határozattal megállapított 50.000,-Ft/hó 
összegű költségátalányt egyidejűleg szüntesse meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy fenti döntésről Ács Attila 
ügyvezető igazgatót értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

100/2016.     (V.   24  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit 



Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának munkabérét 
2016. május 1. napjától 380.000,-Ft/hó bruttó összegre emelje meg és 
a 34/2014. (II. 12.) Kt. határozattal megállapított 50.000,-Ft/hó 
összegű költségátalányt egyidejűleg szüntesse meg.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy fenti 
döntésről Ács Attila ügyvezető igazgatót értesítse, valamint a 
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal
                

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató  és  Somogyi  Márta  FEB  elnök  13:50  órakor  elhagyta  az 
üléstermet. 

6./     Napirendi     pont:  

Tájékoztató az egészséges szakellátás tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Az írásos előterjesztést mindenki elolvasta. A D-
Medico Kft. ügyvezetője elkészítette a tájékoztatót. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én azért egy valamit hadd tegyek hozzá. A 
következő. Megint valami nem stimmel itt Devecserben, mert a szakellátás a jelen pillanatban 
is jól működik.  Aztán én átnéztem az anyagot és többször megnézem tényleg a rendelést. 
Rengetegen vannak és  tulajdonképpen jó  híre  van ennek az  egész  szakrendelésnek.  Csak 
mindig belekerül egy porszem a fogaskerekek közé. Amit nem szeretném, hogyha most erről 
beszélnénk, hanem beszéljünk róla holnap, mert nem akarom elmondani előre.

Dukán Gabriella aljegyző: Most tudtok dönteni erről a tájékoztatásról.

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 az egészségügyi szakellátás tevékenységéről szóló tájékoztatót vegye 
tudomásul. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az ügyvezetőt 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal



                2./ 2016. június 15.

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

38/2016.     (V.24.)   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 az egészségügyi szakellátás tevékenységéről 
szóló tájékoztatót vegye tudomásul. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

7./     Napirendi     pont:  

Beszámoló  az  Önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak 
ellátásáról

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Átnéztem  a  gyermekjóléti  szolgálat 
feladatellátásáról  szóló  beszámolót.  Nagyon  sok,  hosszú,  szép  anyag.  Most  látszik,  hogy 
milyen kevesen vagyunk,  4.451-en,  milyen a pótlásunk,  milyen a  lakossági  összetétel.  És 
érdekes módon az idősek azok arányában nem is olyan magasak, mint általában a magyar 
településeken. Csak hát azért a szülések száma emelkedett, a problémák is emelkedtek vele. 
És  még  egyetlen  egy,  ami  óriási  nagy  probléma  és  ez  befolyásolja  a  gyermekjóléti 
szolgálatnak  a  tevékenységét  is  kevés  gyerek  marad  Devecserben,  az  iskolában  is.  Én 
megfogalmaztam egy olyat, hogy ezzel is kellene foglalkozni önkormányzati vezetői szinten, 
hogy tegyünk már valami lehetőséget, adjunk valami pluszt, hogy azért a devecseri gyerekek 
is  itt  maradjanak,  mert  lehet,  hogy  a  gyermekjóléti  szolgálatnak  Devecserben  kevesebb 
feladata lesz majd, mint vidéken a létszámok miatt. 

Bendes István jegyző: Van problémánk jelenleg a járásban.

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

Bendes István jegyző: De annyit még el kell mondani, tragikus a vidék, tragikus a járásunk 
helyzete.  Azt  tudjátok jól,  hogy a családsegítő központ  az egész járás  területén látja  el  a 
feladatait és vannak négyen rá és kemény. Van egy két település ahol frekventáltan problémás 
a család. Pusztamiske.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Kerta.  Én tényleg  csak elismeréssel  tudok 
róluk szólni. Én azt javasolom, hogyha nincsen kérdés fogadjuk el a beszámolót, mert mégis 
csak dicséret  illeti  őket,  mert  nagyon sokat  és  nem olyan körülmények között  kell  nekik 
dolgozniuk, mint általában az úgynevezett  közszolgáknak kell.  Hanem ők is  megkapják a 
kritikát mindjárt, mielőtt belépnek a rendszerbe. 

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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi beszámolót hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban jóváhagyott 
beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. május 31.

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

101/2016.     (V.   24  .)     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 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2015. 
évi beszámolót hagyja jóvá.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban jóváhagyott beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztályának küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2016. május 31.

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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi beszámolót hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban jóváhagyott 
beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. május 31.

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

39/2016.     (  V. 24  .)   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 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2015. 
évi beszámolót hagyja jóvá.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban jóváhagyott beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztályának küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2016. május 31.

8./     Napirendi     pont:  

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Az  írásos  beszámolót  megkapta  mindenki  és 
elolvasta. Kinek van hozzászólása? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Fogadjuk el a beszámolót. 

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

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 a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 
2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Szociális, 
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság valamennyi tagját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. június 15.

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

40/2016.     (  V. 24  .)   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 a Szociális, Egészségügyi, Rend- és 
Környezetvédelmi Bizottság 2015. évben végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót fogadja el.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi 
Bizottság valamennyi tagját írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

9./     Napirendi     pont:  

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói állására benyújtott 
pályázatok elbírálása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
igazgatói állására benyújtott pályázatok áttanulmányoztuk teljes mértékben. A bizottságok és a 
szakértők javaslata alapján utasítsuk el és újból írjuk ki a pályázatot. 

Dukán  Gabriella  aljegyző: Kettő  határozat  van.  Az  egyik,  hogy  eredménytelennek 
nyilvánítja a mások, hogy újra kiírja a pályázatot.
 
Több kérdés, vélemény 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 igazgatói állására 
kiírt pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a pályázókat 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. május 31.

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

102/2016.     (V.   24  .)     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 igazgatói állására kiírt pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2016. május 31.

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 hirdessen pályázatot a Devecseri 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkakör megnevezése:
szaktájékoztató könyvtáros
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. november 1. napjától 2021. október 31. napjáig 
szól. 
A munkavégzés helye:
Veszprém megye 8460 Devecser, Petőfi tér 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:



A munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, 
szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
- könyvtárosi szakirányú egyetemi végzettség, szakképzettség vagy főiskolai könyvtárosi 
végzettség és felsőfokú közművelődési végzettség, szakképzettség,
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal 
történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli 
elvégzéséről,
- legalább 5 éves könyvtárosi és közművelődési szakmai gyakorlat, 2009 után szerzett 
főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- megbízást az kaphat, aki az munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei 
napra pontos adataival),
- az intézmény vezetésével, fejlesztésével kapcsolatos program,
- a végzettséget igazoló okiratok másolata,
- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány 
másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat,
- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 
vállalja,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagát a Képviselő-testület nyilvános 
vagy zárt ülésen tárgyalja.
A beosztás legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.
A Személyügyi Központ internetes oldalán történő közzététel időpontja: 2016. június 3.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, Devecser Város Polgármesteréhez – „Pályázat a Devecseri Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói állására”  megjelöléssel –  címezve (8460 Devecser, 
Deák tér 1.) kell benyújtani.
Pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a betöltendő munkaköri feladatokat érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg, a beérkezett pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete bírálja el.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Devecser Város Polgármesterénél a 88/512-
630-as telefonszámon, vagy személyesen lehet kérni.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a 
www.devecser.hu honlapon, és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 

http://www.devecser.hu/


Képzési Központ internetes oldalán tegye közzé, valamint a pályázattal kapcsolatos eljárást 
folytassa le.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ folyamatos 

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

103/2016.     (V.24.)     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 hirdessen 
pályázatot a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói 
(magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakör megnevezése:
szaktájékoztató könyvtáros

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. november 1. napjától 
2021. október 31. napjáig szól. 

A munkavégzés helye:
Veszprém megye 8460 Devecser, Petőfi tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
A munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes 
jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói 
jogkör gyakorlása.

Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992.(XI.20.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
- könyvtárosi szakirányú egyetemi végzettség, szakképzettség vagy 
főiskolai könyvtárosi végzettség és felsőfokú közművelődési 
végzettség, szakképzettség,



- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes 
elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a 
megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,
- legalább 5 éves könyvtárosi és közművelődési szakmai gyakorlat, 
2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz 
éves szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- megbízást az kaphat, aki az munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe nevezhető ki,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi 
munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival),
- az intézmény vezetésével, fejlesztésével kapcsolatos program,
- a végzettséget igazoló okiratok másolata,
- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam 
elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló 
szándéknyilatkozat,
- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagát a 
Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A Személyügyi Központ internetes oldalán történő közzététel 
időpontja: 2016. június 3.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, Devecser Város Polgármesteréhez – 
„Pályázat a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói 
állására”  megjelöléssel –  címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell 
benyújtani.

Pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a betöltendő munkaköri feladatokat érintően 
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, a beérkezett 
pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
bírálja el.



A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.

Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Devecser Város 
Polgármesterénél a 88/512-630-as telefonszámon, vagy személyesen 
lehet kérni.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírást a www.devecser.hu honlapon, és a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán tegye közzé, valamint a pályázattal kapcsolatos eljárást 
folytassa le.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos 

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Mi  alapján  bírálták  el  a  pályázati 
anyagokat? Megkapták?

Dukán  Gabriella  aljegyző: Egyrészt  megkapták  az  anyagot  is,  meg  pénteken  voltak  itt 
személyesen meghallgatni. Kettő pályázó meg is jelent. Itt bent van a mellékletben. 

10./     Napirendi     pont:  

Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatti ingatlanrész festése, meszelése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Ez  az  úgynevezett  szakszolgálatnak  a 
helysége.  Javaslom, kérjünk ajánlatot és festessük ki.

Dukán Gabriella aljegyző: Mennyi pénzt biztosítsunk?

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

Dukán Gabriella aljegyző: Én nem tudom, csak itt az van kihagyva.  

Bendes István jegyző: Kinek küldjük ki az ajánlatot. A Rimex Kft., MOLI Kft.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen. És a Szabó Balázst tegyük még bele.

http://www.devecser.hu/


Dukán Gabriella aljegyző: Akkor most a határozat az ajánlat bekéréséről fog szólni.

Bendes István jegyző: Igen

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 a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület javasolja, hogy a Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező a 
VMPSZ Devecseri Tagintézménye által használt Devecser, Szabadság tér 1-3. szám alatti 
ingatlan belső festés, mázolás, valamint radiátor, ajtó és ablak festésére az alábbi gazdálkodó 
szervezetektől kerüljön árajánlat bekérésre:

• Szabó Balázs egyéni vállalkozó 8460 Devecser, Arany János utca 30.
• MOLI Kft. 8460 Devecser, Honvéd utca 26.
• Rimex Plussz Kft. 8460 Devecser, Külterület 317/9. hrsz

2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a felújításra vonatkozó ajánlatokat az 
1. pont szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal, folyamatos  

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

104/2016.     (V.   24  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy
1./ A  Képviselő-testület  javasolja,  hogy  a  Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező a VMPSZ Devecseri 
Tagintézménye által használt Devecser, Szabadság tér 1-3. szám alatti 
ingatlan belső festés, mázolás, valamint radiátor, ajtó és ablak 
festésére az alábbi gazdálkodó szervezetektől kerüljön árajánlat 
bekérésre:
 Szabó Balázs  egyéni  vállalkozó 8460 Devecser, Arany 
János utca 30.
 MOLI Kft. 8460 Devecser, Honvéd utca 26.
 Rimex Plussz Kft. 8460 Devecser, Külterület 317/9. hrsz

2./ A Képviselő-testület kérje  fel a polgármestert, hogy a felújításra 
vonatkozó ajánlatokat az 1. pont szerinti gazdálkodó szervezetek 
részére küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidők: 1-2./ azonnal, folyamatos  

11./     Napirendi     pont:  

TOP-4.2.1-15  pályázat  –  Devecseri  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és 
Szolgálat,  illetve  a  város  által  ellátott  szociális  étkeztetés  infrastrukturális 
fejlesztése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Kinek van ezzel  kapcsolatban kérdése.  Ha 
nincs, akkor azt javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot.

Kérdés 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./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Terület–  és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megjelent TOP-4.2.1-15 számú „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához a 
„Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott 
szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” érdekében pályázatot kívánjon benyújtani. 
2./ A projekt várható költsége bruttó 120.638.817,- Ft, mely összeg 100 %-a a pályázati 
támogatásból elnyerni kívánt összeg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat sikere érdekében 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:

105/2016.     (V.   24  .)     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 megjelent TOP-
4.2.1-15 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" 
megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 
380-400 m2 nagyságú rész átalakításához a „Devecseri Család- és 



Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott 
szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” érdekében pályázatot 
kívánjon benyújtani. 

2./ A projekt várható költsége bruttó 120.638.817,- Ft, mely összeg 
100 %-a a pályázati támogatásból elnyerni kívánt összeg.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a 
pályázat sikere érdekében a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-3./ azonnal  
            

12./     Napirendi     pont:  

Irgalmas Szamaritánus Eü. Bt. kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A következőről van szó. Beázott az épület és a 
biztosító társaság tulajdonképpen 20.000,-Ft-os kárt állapított meg. Tekintettel arra, hogy a 
biztosító, nem hajlandó többet fizetni, mivel ez társasház és a tető az közös szerkezet, ezért 
tulajdonképpen, ugyan úgy, mint a másik esetben járuljunk hozzá, hogy az önkormányzat ezt 
a javítást támogassa.

Dukán Gabriella aljegyző: És mennyivel?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát nem tudom, hogy mennyi a kérelem. 

Dukán Gabriella aljegyző: Azt írta, hogy lehetőségükhöz képest járuljanak hozzá a részben 
saját  tulajdonukban lévő épület  tetőszerkezetének javításhoz.  És  a  számla  másolata  az  itt 
mögötte van. 

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

Dukán Gabriella aljegyző: 564.268,-Ft. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Szerintem el  kellene  harmadolni.  Az  egy 
harmadát fizessük, mert az 1/3 a mienk, 1/3 a másik. Javaslom, hogy 1/3-át fizessük. Jó?
 
Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igen.



Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mi az 1/3?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az ügyelet,  Ferencz doktornő, meg az övé. 
Igaz az övé a legkisebb.   
 
Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor negyedeljük.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ne negyedeljük, hanem inkább adjunk neki 
200.000,-Ft-ot.

Bendes István jegyző: Akkor mégis egy kicsit nagyobbat adunk. Akkor 200.000,-Ft.

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

Bendes István jegyző: Vagy akkor adjunk 250.000,-Ft-ot? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó akkor javasoljuk a 250.000,-Ft-ot. 

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 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 az Irgalmas Szamaritánus Eü. és Sz. Bt. képviseletében Dr. Nemes 
Cecília kérelmének adjon helyt, és a Devecser Város Önkormányzata résztulajdonában lévő 
Devecser,  Miskei  u.  1.  szám  alatti  „Egészségház”  északi  oldalán  elvégzett  tetőszerkezet 
felújításához  250.000,-Ft  összegben  járuljon  hozzá,  melynek  fedezetéül  az  Önkormányzat 
2016. évi költségvetésében a felhalmozási célú általános tartalékát jelölje meg.
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza fel  a polgármestert,  hogy a fenti  döntésről Dr.  Nemes 
Cecíliát értesítse, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

106/2016.     (V.     24.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./  A Képviselő-testület  az  Irgalmas  Szamaritánus  Eü.  és  Sz.  Bt. 
képviseletében  Dr.  Nemes  Cecília  kérelmének  adjon  helyt,  és  a 
Devecser  Város  Önkormányzata  résztulajdonában  lévő  Devecser, 
Miskei  u.  1.  szám  alatti  „Egészségház”  északi  oldalán  elvégzett 



tetőszerkezet  felújításához  250.000,-Ft  összegben  járuljon  hozzá, 
melynek  fedezetéül  az  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetésében  a 
felhalmozási célú általános tartalékát jelölje meg.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről  Dr.  Nemes  Cecíliát  értesítse,  a  szükséges  intézkedéseket 
megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

13./     Napirendi     pont:  

Tikhegyi Ingatlantulajdonosok Közösségének kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Dukán Gabriella aljegyző: Két kérésük van. Egyrészt az elkészített padok betonozásához 
kérnek  két  talicska  betont.  A másik  pedig  még  kérnek  külön  50.000,-Ft-ot  az  alapanyag 
biztosításához a kihelyezendő hirdetőtáblához.

Kozma György képviselő: De, nincs kötődése ott a KPM-mel?

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

Bendes István jegyző: De a buszmegálló kivan ott  alakítva,  nem lesz akadálya.  Maga a 
buszmegálló kivan építve. De ha mőgéje teszel egy padot, abba nem köt bele. A hirdető táblát, 
azt nem oda akarja, hanem ahogy megyünk fel a hegyre, oda akarja a hirdető táblát. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A padot azt biztosítsuk, de a többit, azt nem 
tudjuk. A padok kihelyezéséhez a betont azt biztosítjuk.

Bendes István jegyző: Azt oda kijuttatjuk. 

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági 
tagok száma 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 Tikhegyi Ingatlantulajdonosok Közösségének képviseletében Sági 
Gyula kérelmére a területen a 8. sz. úton található buszmegállónál elhelyezésre kerülő padok 



kihelyezéséhez a betonozáshoz kért betont biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről a kérelmezőt 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

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

107/2016.     (V.   24  .)     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 Tikhegyi Ingatlantulajdonosok 
Közösségének képviseletében Sági Gyula kérelmére a területen a 8. 
sz. úton található buszmegállónál elhelyezésre kerülő padok 
kihelyezéséhez a betonozáshoz kért betont biztosítsa.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

14./     Napirendi     pont:  

Devecser 5. sz. átemelő szivattyú felújítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
De ezzel számolni kell tulajdonképpen, az ilyen átemelő szivattyúkkal. Ezt úgy lehet csak 
majd megoldani, hogy majd visszakerül, hogy az úgynevezett amortizációs költséget majd mi 
is megemeljük ezzel az összeggel és akkor ezzel visszakerül. Mert az amortizációs költség 
terhére megy, ami tulajdonképpen bent van a mi költségvetésünkben, amit a Bakonykarszt 
befizet és annak a terhére tudjuk ezt megcsináltatni. 

Kozma György képviselő: Tavaly meg a 4-es volt.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tavaly a 4-es.

Kozma György képviselő: Mennyi van?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: 5 van. 



Kozma György képviselő: Akkor jön megint az első.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát az munka, dolgozik folyamatosan. A mi 
tulajdonunk, nem is a Bakonykarszt tulajdona, és ő bérüzemeltetést végez. És most már lassan 
lejár a 10 év, és akkor most azt tudjuk mondani, hogy vagyon üzemeltetésbe átadjuk. 

Bendes István jegyző: Csak üzemeltetésbe adtuk át. De, mi tartjuk nyilván. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De azért, mert 10 évig nem lehetett átadni a 
vízi-közmű vagyonát. 

Bendes István jegyző: Nem. Új jogszabály van. Mindenki visszakapta a vízi-közmű vagyont 
országosan. Ennek egyik oka valószínűleg, hogy az Önkormányzat tulajdona így olcsóbban 
tudja majd  átvenni  az állam. Tehát  a  mienk.  Mi tartjuk nyilván,  ők meg az  üzemeltetési 
szerződéssel üzemeltetik. Akkor biztosítjátok a 700.000,-Ft + Áfát?
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen, mert máskülönben nem tud működni. 
Most már a Bakonykarszt is olyan kellemetlen helyzetben van, most már nincs nyeresége, 
egyszerűen ott lesz, hogy tönkre megy.

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 Önkormányzata tulajdonában lévő a Bakonykarszt 
Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) által üzemeltetett Devecser 5.-ös 
átemelőbe telepített Flygt 3085.183 típusú, 0530097 gyári számú meghibásodott szivattyú 
soron kívüli felújításához 700.000,-Ft + ÁFA fedezetet az  önkormányzat  költségvetési 
tartalék keretéből biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az üzemeltetőt 
értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

108/2016.     (V.   24  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 
Veszprém, Pápai út 41.) által üzemeltetett Devecser 5.-ös átemelőbe 



telepített Flygt 3085.183 típusú, 0530097 gyári számú meghibásodott 
szivattyú soron kívüli felújításához 700.000,-Ft + ÁFA fedezetet az 
önkormányzat költségvetési tartalék keretéből biztosítsa.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről az üzemeltetőt értesítse, valamint a szükséges 
intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

15./     Napirendi     pont:  

Devecser, Szent Imre utcában „Megállni tilos” jelzőtábla kihelyezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Bendes István jegyző: Azért kell döntés róla, mert önkormányzati útról van szó. Határozat 
nélkül nem tehetjük ki, de kérés.

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

Bendes István jegyző: Ha elhagyjuk az iskolát, a  bal oldalt meg vannak ugye a boltok és 
jelenleg megállnak jobb oldalt az autók is és mivel  vannak a felújítások a városban a 
teherautók is errefelé kerülik ki. 

Kozma     György     képviselő:   Akkor inkább azt kellene kitenni, busszal, meg egyéb nagyobb 
gépjárművel. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Csak a jobb oldalt.

Kozma     György     képviselő:   Értem én.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A bal oldalt le lehet állni szabályosan. 

Kozma     György     képviselő:   Akkor pedig nem lesz elég hely. Tudom, hogy miről beszélünk, 
mert egy párszor naponta elmegyek arra. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az a helyzet, hogy szélesebb a járda. 



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

Bendes     István     jegyző:   Most megérné, mert most nem jó arra autózni.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Azért  mondom, most ideiglenesen az építkezési 
munkák alatt. 

Bendes     István     jegyző:   Innentől kezdve az a baj, hogy most úgy kell megállni a Rotary 
Házzal szembeni kavicsos  részen, hogy vissza kell sétálni. Tudom, hogy senki  nem szeret 
ilyet csinálni. 

Kozma     György     képviselő:   A másik meg, hogy ott van a Petőfi téri parkoló majd az lesz 
zsúfolt egyébként. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az a helyzet, hogy tegyük ki a táblát, mert volt 
ott kint tábla.

Bendes     István     jegyző:   De határozat nélkül nem lehet kitenni.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor az iskolától lefelé jobb oldalt megállni 
tábla és akkor nem keveredünk. 

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 az Ajkai Rendőrkapitányság Devecseri őrsparancsnokának 
kérelmének adjon helyt és a Devecser, Szent Imre utca Általános Iskola vonalától az Árpád 
utca irányában a jobb oldali útszakaszra „Megállni Tilos” jelzőtáblát helyeztessen ki. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban jelezett táblák 
beszerzéséről, kihelyezéséről soron kívül gondoskodjon. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

109/2016.     (V.     24.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ A Képviselő-testület az Ajkai Rendőrkapitányság Devecseri 
őrsparancsnokának kérelmének adjon helyt és a Devecser, Szent Imre 



utca Általános Iskola vonalától az Árpád utca irányában a jobb oldali 
útszakaszra „Megállni Tilos” jelzőtáblát helyeztessen ki. 

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban jelezett táblák beszerzéséről, kihelyezéséről soron kívül 
gondoskodjon. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

16./   Vegyes Ügyek  :  

a) Baranyai János kérelme

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Baranyai József kérelmet nyújtott be, hogy a 
Lékai u. 6. szám alatti ingatlanrészt bérbe venné. Miért nem tudjuk eladni azt az ingatlant? Mi 
a véleményetek akkor? Ne adjuk bérbe ugye? Inkább még hirdessük még egyszer eladásra.

Kozma György képviselő: Így van.  

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 Önkormányzata tulajdonában lévő Devecser, Lékai 
u 6. szám alatti ingatlanban lévő lakást ne kívánja bérbe adni.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Baranyai János 
Devecser, József A. u. 12. szám alatti lakos értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, 2016. június 15.

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

110/2016.     (V.24.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő Devecser, Lékai u 6. szám alatti ingatlanban lévő 
lakást ne kívánja bérbe adni.

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



döntésről Baranyai János Devecser, József A. u. 12. szám alatti lakos 
értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, 2016. június 15.

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 a Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő Devecser, Lékai 
u 6. szám alatti ingatlanban lévő lakást ne kívánja bérbe adni.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Baranyai János 
Devecser, József A. u. 12. szám alatti lakos értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, 2016. június 15.

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

41/2016.     (V.24.)   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 a Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő Devecser, Lékai u 6. szám alatti ingatlanban lévő 
lakást nem kívánja bérbe adni.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről Baranyai János Devecser, József A. u. 12. szám alatti lakos 
értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, 2016. június 15.

b) Pályázat benyújtása

Bendes István jegyző: Egy pályázattal kapcsolatban beszéljünk róla, hogy mi legyen, mert a 
pályázat beadásának a határideje június 2. Megkértem az iskolaigazgató úr segítségét is, meg 
azt is,  aki tavaly segített,  hogy az iskolai sportpályát, sprinter pálya anyagát összerakta és 
csinálják,  ennek az anyag meg lesz a  héten.  Elfogadjátok-e azt,  hogy van az úgynevezett 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat. Emlékeztek 
tavaly három pályázatot adtunk be ezen címszó alatt. Az egyik az önkormányzati hivatal teteje 



volt, a másik az Ifjúság utca, Nagy László utca, Akácfa utcai csomópont, Nagy László utca, 
Akácfa utca csomópont, Lakatos utca és Dózsa György utca javítása pályázat. Ez egy füst 
alatt ment. A harmadik pályázat az iskolai műfüves pálya. A 25 %-os önerőt biztosítani kell, 
tehát nem egy teljesen támogatott pályázatról van szó. A hivatalt az kivennék, mert a hivatalra 
megpróbálnánk  a  vidékfejlesztési  pályázatban,  egy  füst  alatt  pályázni  a  tetőt,  hogy 
napelemeket raknák rá és ezáltal az energiaellátás olcsóbbá válik. És ez nulla szaldós és nem 
kell  hozzá  önerő.  Viszont  megpályázhatnánk  a  tavalyi  anyagunkat,  aktualizálnánk,  lassan 
zajlik. Beadnánk újra az utas pályázatot. Annak az összköltsége lenne olyan 17.947.056,-Ft, 
ebből  4.549.000,-Ft-ot  kellene  önerőként  biztosítani.  A  fennmaradó  13.542.000,-Ft-ra 
pályáznánk. És megpályáznánk még egyszer az iskolában ezt a műfüves sportpályát. Annak 
jelentősebb  a  költsége,  az  24.820.000,-Ft,  amelyből  6.205.000,-Ft-ot  kellene  önerőként 
vállalni  25  %-ban.  A maradékot  meg  pályázzuk.  Megpályázzuk-e,  vagy  valamelyiket  ne 
pályázzuk be. Szerintem adjuk be. Nem nyertünk tavaly. De a pályázatot újra kiírták. Adjuk 
be.

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

Bendes     István     jegyző:   Akkor ezt mi összeállítjuk, mert a beadási határidő az június 2. 
Holnapra, ha meg lesz, a szám akkor kiosztom mindenkinek, hogy lássák a számokat azért. 
Akkor elkészíttetem, mert holnapig nem hivatalos, mert még nincs itt az anyag. Mert akkor 
pályázzuk meg, mert június 2-ig fel kell tudnom töltenem. Az Ebr.-ben feltöltjük, és ha 
megnyerjük, akkor majd utána beszélgetünk róla. 

Kozma     György     képviselő:   Akkor lassan már 25 millió forintnál tartunk az önrészekkel 
összesen. 

Bendes     István     jegyző:   Annak a 25 millió forintosnak az öneröje, azt szét szedtük kettő évre, 
amiről  beszéltünk a Meggyeserdő felőli részről. Ennek gyakorlatilag, ha megnyerjük, és 
átviszik szerintem jövőre. De ha valami megindul és idejében elkészül, akkor ennek a 
kettőnek az összköltsége így van 4 millió + 6 millió akkor az 10 millió, akkor 35 milliónál 
tartunk önerőben, ilyenben. És amint mondtad Gyuri, mikor beadjuk, a pályázatok önerőrésze, 
közben azért pályázatot írunk, egyéb, az még egy 7. Közeledünk a 40 fölé, így van. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát azért a végén már ott leszünk, hogy 100 
millió forint nagyságrendről kell már gondoskodnunk.

Bendes István jegyző: Én gyors számítást végeztem itt azért. Megpályázzuk azért így?

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

Bendes István jegyző: Akkor én megírom, beadom az anyagot, összerakjuk hozzá. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Egy szakmai kérdésem lenne lent a 
műfüves pályára hány évre szóló szavatossági időt szabtak? Hány évre adtak szavatosságot? 
És mi a feltétele ennek?



Bendes István jegyző: Most voltak ellenőrizni. Ezek hosszan működnek. Azt mondta az a kis 
hölgy,  aki  lejött  az  MLSZ-től  ellenőrizni.  Mondhatom,  hogy  műszakilag  rendben  talált 
mindent.  Hogyha  ennek  folyamatosan  oda  van  figyelve  arra,  hogy  ezt  a  gumipótlás 
törmeléket,  megvan,  megvették  most  is,  és  ha ezt  beteszik normálisan,  pótolják,  rendezik 
folyamatosan,  akkor  ez  igazából  nem megy tönkre.  Ha  viszont  erre  a  gumipótlásra  nem 
figyelnek oda, akkor ez a gumi kopik, akkor elhajol és tönkre megy. Erre 1 év a jótállás. Azt 
mondta, ha ezt a gumipótlást kihagyjuk, akkor összekunkorodik, akkor tönkre megy. De, ha 
ez folyamatosan töltik, mutatta a kis műszerével, hogy ennek milyennek kell lenni.   

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mennyi a gumipótlás és ezt kicsinálja?

Bendes István jegyző: Nem tudom, de megvették. Az MLSZ folyamatosan ellenőrzi, és ezt 
pótolják. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem egy olcsó mulatság gyerekek. 30 
millió tudom, mert mi is kísérleteztünk. 

Bendes István jegyző: De megvették, mert ott van már az anyag. Tahin Józsi mondta az 
ellenőrnek, hogy és ki fog jönni az a cég, aki csinálta a jövő héten és meg is csinálja. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Gondolom betervezték, nem? Van költségvetése a 
sportegyesületnek.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ha meg nem, akkor pedig kipótoljuk

Bendes István jegyző: Azt mondták, hogy ez hosszú távú. Ennek ez a módszere.   

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Az is tudom, hogy vissza pótolták. 

Több kérdés, vélemény 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 az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
szóló pályázati cél tekintetében a belterületi utak, járdák, hidak alcél vonatkozásában út és 
járda felújítására, az Ifjúság utca, a Nagy László és Akácfa utcai csomópont, a Nagy László 
utca és Akácfa utcai csomópont, a Lakatos utca és a Dózsa Gy. utca felújítására nyújtson be 
pályázatot. A beruházás teljes költségének 25 %-os önerejét Devecser Város Önkormányzata a 
saját költségvetéséből biztosítsa, a fennmaradó részre pályázatot nyújtson be.
2./ A Képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
szóló pályázati cél tekintetében az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés alcél 
vonatkozásában a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
műfüves sportpálya kialakítására nyújtson be pályázatot. A beruházás teljes költségének 25 
%-os  önerejét  Devecser  Város  Önkormányzata  a  saját  költségvetéséből  biztosítsa,  a 
fennmaradó részre pályázatot nyújtson be.
3./ A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat benyújtásával, és hatalmazza fel 



a szükséges szerződések aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-3./ azonnal

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

111/2016.     (V.   24  .)     GÜB  .   h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./  A Képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásáról szóló pályázati cél tekintetében
a belterületi utak, járdák, hidak alcél vonatkozásában út és járda 
felújítására, az Ifjúság utca, a Nagy László és Akácfa utcai 
csomópont, a Nagy László utca és Akácfa utcai csomópont, a Lakatos 
utca és a Dózsa Gy. utca felújítására nyújtson be pályázatot.
A beruházás teljes költségének 25 %-os önerejét Devecser Város 
Önkormányzata a saját költségvetéséből biztosítsa, a fennmaradó 
részre pályázatot nyújtson be.

2./ A Képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásáról szóló pályázati cél tekintetében
az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés alcél 
vonatkozásában a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola műfüves sportpálya kialakítására nyújtson 
be pályázatot. 
A beruházás teljes költségének 25 %-os önerejét Devecser Város 
Önkormányzata a saját költségvetéséből biztosítsa, a fennmaradó 
részre pályázatot nyújtson be.

3./ A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat 
benyújtásával, és hatalmazza fel a szükséges szerződések aláírására.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-3./ azonnal

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Vegyes ügyek keretében megszeretném kérdezni, 
hogy az Oktogon Rubber & Tyre Kft.  cégnek van tartozása a gumi számlában? Rendezik 
ezeket mindig, amiket kiszámláz az Önkormányzat gumit?

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Utána kell nézni majd.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság tagja: Meg amit  akartam mondani.  Két  héttel  ezelőtt 
említettem az út padkáknak a javítását, hogy hozzunk erre határozatot? 



Bendes István jegyző: Melyik útpadka?

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tudod, az, amelyre van külön költségvetési tétel, 
amit indíthatunk magunk. Hogy egy határozatot hozunk erről?

Bendes István jegyző: Persze a költségvetésben van, de ti mondjátok meg.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mert sok utcában most pl. a Szél utcában a padkát 
feltölteni, hogy ne repedezzen tovább. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: De ne  úgy,  ahogy megcsinálták  az  elmúlt 
időszakban. 

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

Bendes István jegyző: Mondtok három cég nevet, akitől kérjünk árajánlatot. Körbe visszük. 

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

Bendes István jegyző: Kitől kellene árajánlatot kérni.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Itt van, a COLAS cég kérjünk tőlük egyszer.

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

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi bizottság tagja: STRABAG. 

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

Bendes István jegyző: Utána nézünk. Kérnék ettől a három cégtől árajánlatot. Most viszont 
azt kérném, hogy mire kérjünk árajánlatot?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A következőre  kérnénk  árajánlatot,  hogy 
mennyi 10 m útpadka javítása általánosságban.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi bizottság tagja: Jó, azt kérhetsz.

Bendes István jegyző: Mi egy normális egy vállalkozónak, 100?

Kozma György képviselő: Legyen 100 m. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Közel 200-300 m-ről van szó, 100 m-ről adjon 
árajánlatot.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem. Ennél többről van szó, mint 200-300 méterről 
összességében.

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor kérjünk 100 m-ről, hogy legalább tudjuk, 
hogy mennyi. 

Több kérdés, vélemény 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 Önkormányzata tulajdonában lévő utak útpadkáinak 
felújítása  érdekében  kérjen  be  árajánlatot  100  méter  padka  javítására  általánosságban  az 
alábbi szervezetektől:
COLAS Hungária Zrt. Vállalat 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Baumidex Kft. 8400 Ajka, Ipari park, északi szektor 3/1.
STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. ép.
2./  A Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert  az  árajánlat  bekérésére  és  a  beérkezett 
ajánlatok képviselő-testületi döntésre történő beterjesztésére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

112/2016.     (V.   24  .)     GÜB  .   h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./  A  Képviselő-testület  a  Devecser  Város  Önkormányzata 
tulajdonában  lévő  utak  útpadkáinak  felújítása  érdekében  kérjen  be 
árajánlatot  100  méter  padka  javítására  általánosságban  az  alábbi 
szervezetektől:

COLAS Hungária Zrt. Vállalat 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Baumidex Kft. 8400 Ajka, Ipari park, északi szektor 3/1.
STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. 
Infopark D. ép.

2./  A  Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert  az  árajánlat 



bekérésére  és  a  beérkezett  ajánlatok  képviselő-testületi  döntésre 
történő beterjesztésére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Az lesz a mérce. Nekem lenne még egy 
kérdésem itt  az útépítéssel kapcsolatban. Felvetődött többször itt  a Deák téren a parkolás. 
Dohánybolt, zöldségbolt, na, most az útépítés során az lett mondva, hogy akkor az úgy lesz 
megoldva, hogy végig út lesz, vagy parkoló?

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

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Parkoló ne legyen, mert akkor ugyan 
az a helyzet fog előállni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Az,  amit  a  tervező  megtervezett.  Én  úgy 
tudom, hogy 4 parkolót betervezett. 

Rosta Zoltán Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: 21 m2 

van oda rajzolva.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Akkor a 21 m2 fog megvalósulni?

Bendes István jegyző: De itt egy gond van, amiben egyeztetés zajlik. Pali, jó hogy mondod 
ezt a dolgot. Ott, amikor kanyarodunk Kolontár felé. Ott jobbra is el lehet kanyarodni. Most a 
terv  az,  hogy lezárnánk  a  jobbra  kanyarodási  sávot.  És  ha  elindulunk,  Kolontár  felé  ott 
nyitnák ki valahol az utat. Erre az útra onnan lehetne visszakanyarodni, ahol most parkolnak 
az autók. De azt ígérték, hogy egyeztethetünk, személyes egyeztetés lesz, hogy az első jobbra 
az ne szűnjön meg az a kereskedők kérése.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Az az egy irányú utca, a Zoliék.

Bendes István jegyző: De a terv szerint azt lezárnák. 

Cserny Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság tagja: Nem mehetsz  be.  Egy irányú.  Ott 
lezárnák. Ha oda beakarsz térni, akkor eljössz körbe aztán. 

Bendes István jegyző: De nem biztos. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A zöldségesnél.

Bendes István jegyző: Nem, úgy tudom előbb.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A zöldséges előtt.
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