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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.
szeptember 27-én (kedden) 13 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak:      Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Holczinger László bizottság elnöke
Óvári Márton
Mayer Gábor bizottsági tagok

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Mayer Gábor bizottság elnöke

Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság:

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

Távolmaradásukat előzetesen bejelentették:
Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja
Bognár Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja, Szociális, Egészségügyi, Rend-
és Környezetvédelmi Bizottság tagja

Távolmaradásukat előzetesen nem jelentették be:
Horváth Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja
Séfer Hajnalka Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
Kozma György képviselő



Ács Attila Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

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 jelen van.

A nyilvános ülést megnyitom.

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

A nyilvános ülést megnyitom.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság határozatképtelen, mivel 1 fő bizottsági tagsági hely üres és a
megválasztott 4 fő bizottsági tagból 1 fő van jelen.

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./ Az  egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

2./ Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

3./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés
meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

4./ Devecseri diákok tankönyv költségeinek átvállalása Ferenczi Gábor
polgármester

5./ A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola kérelme (Redőny vagy roló beépítése)

Ferenczi Gábor
polgármester



6./ Költségvetési támogatás átadása Noszlop Község
Önkormányzata részére

Ferenczi Gábor
polgármester

7./ Betegút Egyesület kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

8./ Őszi Fény Nyugdíjas Klub kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

9./ A devecseri Művelődési Ház felnőtt képzőművészeti
szakkörének kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

10./ ASP pályázaton való részvétel Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

12./ Lakatos utcába vezető földút feltöltése Ferenczi Gábor
polgármester

13./ CC Color Kft. kérelme 487/1, 487/2, 487/3 hrsz-ú ingatlan
megvásárlására vonatkozóan

Ferenczi Gábor
polgármester

14./ Cement beszerzés Ferenczi Gábor
polgármester

15./ Szent Imre utca 17. szám alatti ingatlan villanyszerelési
árajánlata

Ferenczi Gábor
polgármester

16./ Önkormányzat tulajdonában lévő útpadkák javítása Ferenczi Gábor
polgármester

18./ Üres bizottsági helyek betöltése Ferenczi Gábor
polgármester

19./ Devecseri Ujság főszerkesztői állására benyújtott pályázat
elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

20./ Timber-Metal  Kft.-vel csarnok  építéssel kapcsolatos
elszámolása

Ferenczi Gábor
polgármester

21./ Devecseri Használtcikk piac üzemeltetése Ferenczi Gábor
polgármester

22./ Vegyes ügyek

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság tagja: Javaslom a nyilvános ülés napirendi  pontjainak
elfogadását a kiküldött meghívóval megegyezően. A jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a
döntéshozatalban  4  fő  vesz  részt. A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi
Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:



N A P I R E N D

T á r g y : Előadó:
 
1./ Az  egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló

önkormányzati rendelet megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

3./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés
meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

17./ Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István
jegyző

22./ Vegyes ügyek

Bendes     István     jegyző: Elnök úrtól kértem szót, hogy a napirend előtt hadd adjak tájékoztatást
három nagyon fontos dologról. Az egyik, hogy tudja a Tisztelt Képviselő-testület, hogy ez év
októberétől Devecser, Noszlop, Oroszi településeket, Devecser, Noszlop kisebbségi
önkormányzatot és a Devecseri Közös  Önkormányzati Hivatal által ellátott társulásokat,
melyeknek mi vagyunk a munkaszervezete. Jelen pillanatban ilyen a Somló-környéki
Többcélú Kistérségi Társulás, a háziorvosi társulás és ugyan megszűnt, de gyakorlatilag a
költségvetési zárást jövőre csináljuk meg az óvodai társulásunknak is. Ezeknek a Kincstár az
egész éves költségvetését folyamatosan ellenőrzi. Ez az ellenőrzés most kezdődött. Az
ellenőrzés vége az a költségvetési zárásunkkal lesz egyidejű, tehát jövő év májusa. Várhatóan
ennek utóellenőrzését is elvégezik az előre látott jelzések alapján  jövőre, valamikor az ősz
folyamán. Tehát az Önkormányzatot, a Hivatalt, az Óvodát, a Családsegítő Központot,
intézményeinket teljes körűen mindegyiknek az ez évi költségvetésének a vizsgálata. Az erről
szóló tájékoztatót két alkalommal a Kincstár nálunk megtartotta. Mi összehívtuk az
intézményvezetőket, behívtuk a társulás elnökét is, hogy őket is tájékoztassuk erről. Tehát ez
zajlik jelenleg. Csak tudjanak róla, hogy ez történik. Akit nem érint a Városüzemeltetési Kft.,
hiszen nem intézmény, hanem másfajta önálló szervezet. Ez lett volna az egyik. A másik,
kaptunk egy e-mailt, amit Kozma György képviselő indított el, aztán Mayer Gábor képviselő
is jelzett rá, visszajelzett rá Óvári Márton. Picit felolvasnám. Remélem mindenki olvasta, de
azért megteszem. „Tudomásomra jutott,  hogy Jegyző Úr elmúlt  időszaki túlóra kifizetését
illetve  pénzügyi  iroda  vezetőjének  nyugdíj  melletti  alkalmazását  3000ft/óra  megbízással
engedélyezte. Törvényesség szempontjából aggályosnak és a bevett gyakorlatot is sértőnek
tartom, hogy ötvenezer Ft feletti kifizetéseket a testület megkérdezése nélkül engedélyezzen.”
A címzés a polgármester úrnak szól. „Magatartása többek véleménye szerint alkalmas lehet a
jegyző úr szervilis magatartásának befolyásolására, illetve magyarázatot adhat jegyző úr eseti
megnyilvánulására. Furcsának  találom,  hogy  a  testületi  üléseken  –  mikor  nyilvánvaló,
költségvetési  rendeletben  meghatározott  fedezet  áll  a  kért  kifizetés  mögött  –  veretes
megközelítésekkel igyekszik a kiadás szükséges voltát indokolni. Abban az esetben, mikor a



kifizetések  nyilvános  voltát  kellene  demonstrálni,  mint  azt  a  választási  programjában  is
hirdette megkerüli a testületet, még a látszatra sem ügyel. Nehezményezem a meggyeserdei
ingatlan testületi felhatalmazás nélkül történő bérbeadását dr. Kara László részére, melyet az
augusztus 06.-ai botrányos körülmények között lebonyolított rendezvény ön által önkényesen
engedélyezett folytatásának tekintek.  Úgy tudom, hogy testületi felhatalmazást még e-mail
útján történt megkeresése útján sem kapott a képviselők részéről.” Ennek a fele sem igaz, de
azért válaszolok. Tudja a Képviselő-testület, hogy a legutóbb megszakadt testületi ülésen nem
döntött arról a Képviselő-testület, hogy bérbe adjuk-e dr.  Kara László részére, a rendezvény
céljára az ingatlant. Emiatt az önkormányzat nem is kötött vele semmilyen szerződést.
Viszont az ott lévő jelenlegi bérlőnk az ÖTE jóváhagyta, hogy ez a rendezvény
lebonyolódjon. Így az önkormányzatot ugyan  bevétel nem érte, a rendezvény viszont
lebonyolódott. Hát ott biztos rendet kell tennünk a Meggyeserdőnél, hogy mit lehet, mit nem
lehet. De gyakorlatilag ebben mi publikumon kívül voltunk, tehát nem vettünk részt. De csak
ennyit tudok mondani. Ennél többet nem tudok. Tehát nem volt részünkről ilyen jóváhagyás.
A másik az eleje, ami a hivatalra vonatkozott. Ugye több alkalommal is elmondtuk már, de
nem baj elmondjuk ötvenszer,  hatvanszor  is, hogy a Képviselő-testületnek tájékoztatást
egyedi, személyi kérdésben eddig sem adtunk, meg ezután sem adunk, meg most sem adunk.
Amíg az önkormányzat költségvetésében a hivatalt érintő, a hivatal költségvetésében lévő
kifizetéseket, személyi kifizetéseket teljesítünk, ez nem tartozik a Képviselő-testület
hatáskörébe. Mi azon költségkereten belül gazdálkodunk, ami egyrészt rendelkezésünkre van
bocsátva. Másik oldalon az a jogszabály, ami az ötv., meg a kifizető jogszabály lehetővé tesz.
Egyet tehetünk ezzel kapcsolatban, ami itt felvetődött, elnök úrral beszélgettünk, várjuk
vissza a gyesen lévő kolléganőnket. Az ő visszajövetelének időpontját pontosan nem tudjuk.
Azt tudjuk, hogy nemsokára betölti gyermeke a második életévét. Korábban azt kérdezte,
hogyha ez bekövetkezik és bölcsődébe tudja vinni a gyermekét, akkor hamarabb visszajönne.
Mi erre készülünk, de ennek pontos időpontját megmondani nem tudjuk. Emiatt valóban
megbízásos jogviszonyban látjuk pillanatnyilag el  ezt a feladatot. Oka ennek az is, hogyha
minden jól megy, rövid időszakról beszélhetünk. Nincs módom és lehetőségem ilyen rövid
időszakra olyan kaliberű embert rendes felvétellel felvenni, hogy ezt biztosítani tudjam. Nem
nagyon van ilyen kaliberű pénzügyes a környéken. Nekünk itt olyan feladatokat kell tudnunk
megoldani. Ma beadtuk a régi úgy nevezett ÖNHIKI-t, a rendkívüli támogatást. Elkészítettük
a költségvetés módosítását. A költségvetés további módosításait is meg kell még csinálnunk.
Zajlik egy olyan komoly kihatású kincstári ellenőrzés, amelynek a levételéhez is szükségünk
van szakemberre, őket maximális mértékig kiszolgáljuk, minden a rendelkezésükre álljon,
amit ők kérnek, hogy mindent átláthassanak. Még egy dolog. Ez az ellenőrzés ki fog arra is
hatni, hogy 2017. január  1. napjától kell Devecsernek, Noszlopnak és Oroszinak az
úgynevezett országos ASP rendszerre áttérni. Ennek az áttérésnek a segítésében is részt vesz a
Kincstár. Részt vesznek abban, hogy a költségvetési dolgainkat akként tudjuk átfordítani erre
az egyéb újabb rendszerre, miközben 2014 volt ugye egy új költségvetési rendszer bevezetése.
Ez annyiban új lesz, hogy teljesen más programrendszer, más szemlélet. A lényege, hogy
minden belépésünket,  rögzítésünket látni fogja az állam. Tehát gyakorlatilag az ASP
rendszerben való munkálatok nem csak a költségvetésre fognak kiterjedni. Egyből az elején
az adóra. Sőt belátható időn belül, hogyha minden jól megy, akkor 2018-ig már az irattárunkat
is az ASP rendszeren visszük. Az állam gyakorlatilag folyamatában látni fogja mindenféle
pénzmozgásunkat, mindenféle olyan mozgásunkat, amit az ASP rendszerben tudunk
megoldani. És igyekeznünk kell afelé, valószínűleg az iparűzési adó lesz a legelső, amit meg
tudunk oldani, hogy elektronikus úton is tudjanak az érintettek felénk reagálni, felénk
bejelentést tenni, felénk kommunikálni. Ezt is gyakorlatilag ez  az országos rendszer fogja
lehetővé tenni. Ennyit tudok mondani.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. Egyre szeretnék reagálni. A
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság egyébként megtárgyalta a kinti dolgot.

Bendes     István     jegyző: Igen.

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

Bendes     István     jegyző: Így van.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ez tulajdonképpen egy olyan övön aluli ütés
volt számunkra, amit egyszerűen így  lesöpört a polgármester úr, illetve nem tudom, hogy
asszisztált-e hozzá a hivatal, vagy nem asszisztált hozzá. de semmiféle olyan átalakítást. 

Bendes     István     jegyző: Nem asszisztált.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De semmiféle  olyan átalakítást,  semmiféle
olyan tevékenységet végezni a  Képviselő-testület döntése nélkül önkormányzati
ingatlanokban nem lehet, amiben a Képviselő-testület nem döntött. 

Bendes István jegyző: Én még kiegészíteném. Annyit sem, azt sem lehet, hogy a jelenleg
felmondott bérlő, de ha most nem lenne felmondva, az sem lehetne, hogy ő maga albérletbe
adjon anélkül, hogy a Tisztelt Képviselő-testület jóvá nem hagyja, de előzetesen. 

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

Kozma György képviselő: Annak okán, amit most elmondott kétszer feleslegesnek tartom
elmondani, annyit szeretnék elmondani dióhéjban, hogy felvezette ezt a részét a dolgoknak,
de inkább nem is azt mondom, amit én leírtam ebben az e-mailben, és amihez hozzászóltak
néhányan,  az  megfelel  a  valóságnak.  Legalább  is  aggályosnak  tartom,  annak  is  van  egy
fedezet  része,  ezeket  a  kifizetéseket,  amiket  egyébként  említett  az  költségvetési  kérdés.
Morálisnak tatom aggályosnak a várossal szemben. De attól függetlenül arra fogok válaszolni.
Amit említett a meggyeserdei történettel, az tévedésen alapszik. Én így fogalmaznék most. Én
ennyit szeretnék hozzászólni. Ez a holnapi napnak lesz a programja, holnap reagálok rá. Jó?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Jó.  Köszönöm  szépen.  Akkor  itt  a  vitát
lezárnám. A következőkben felhívnám a jegyző úrnak a figyelmét,  hogy a törvényességre
figyeljünk oda. Hívjuk fel a polgármester úrnak a figyelmét, hogy erre nagyobb hangsúlyt
fektessen,  mert  úgy  érzem,  hogy  mint  képviselők  másodlagos  állampolgárok  lettünk
Devecserben  és  gyakorlatilag  mintha  nagyobb  tekintélye  van,  nagyobb  tekintéllyel
rendelkezik az az alkotó tevékenységet végző közmunkás, aki értékteremtő beruházást, vagy
értékteremtő  tevékenységet  végez,  mint  aki  évtizedeket  lehúzott  itt  a  településen,  és  a
településnek a fejlődése és az egyéb érdekében közszolgálati tevékenységet folytat. Ez úgy
érzem, jelen pillanatban mintha büntetés lenne a számunkra, hogy a közjóért teszünk, mert a
lakossági véleményeket  nekünk kell  elfogadni,  illetve visszautasítani,  mert  rosszul vannak



tájékoztatva az emberek és nem szabad kisajátítani bizonyos dolgokat. Majd kitérek itt az utca
feltöltésénél egyéb dolgokra. Maradjunk most szigorúan a napirendeknél, hogy haladjunk. 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:

Az  egészségügyi  alapellátás  körzeteiről  szóló  önkormányzati  rendelet
megalkotása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta.
Én jónak tartom a rendeletet, hogy meg kell alkotnunk. De most is egyébként, ami nekem
óriási problémát okoz a nem létező utcákat felsoroljuk. Jó lenne, hogyha már a
nyilvántartásunkból, tudom, hogy a választási nyilvántartásban szerepelnek, de töröljük már
ki, mert nincsenek azok az utcák amik, amelyek ott vannak, és csak zavart okoznak a
fejünkben. Lehet, hogy mennyiségben felsorolva soknak tűnik, de ténylegesen nincsenek.
Tessék parancsolni.

Szövérfi     Zoltánné     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:
Azt szeretném mondani, hogy a Deák Ferenc utca régen a Horváth doktornőhöz tartozott.
Ezen a papíron az Attila király  utcai rendelőhöz, a Dombi doktorhoz tartozik. A Deák tér
régen a Dombihoz tartozott, a Deák Ferenc utca meg a Horváth doktornőhöz, nem ami itt van.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Tulajdonképpen a körzetek felosztására azok
az orvosok jelezték, vagy nem? 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Ez most egy új rendelet.

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

Dukán     Gabriella     aljegyző: Előtte, ami volt rendelet, már akkor módosítva lettek a területek.
Mert amikor a Szabó doktor  úrnak megszűnt a praxisa, akkor Devecser Város
Önkormányzatának kellett módosítania, és azért kellett  a létszámot növelni, mert akkor a
Szabó doktor  kiesett annak idején abból a körzetből egyrészről. Másrészt pedig, hogy az
OALI rendszeren keresztül tudjunk ide háziorvost szerezni. Tulajdonképpen ezek az utcák
már akkor is így voltak a most hatályos rendeletnél. Igazándiból bármelyik háziorvoshoz
mehet a devecseri lakos, amelyik elvállalja. Viszont amelyiknél kötelezően elő van írva, ott
viszont köteles a háziorvos felvenni, akkor is, hogyha telített neki a létszáma.    

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése,
véleménye? Nekem még egyszer ugyan az a kérdésem, hogy kb. melyik időpontra várható,
hogy ezeket a nyilvántartásból töröljük, ezeket a nem létező utcákat.



Bendes  István  jegyző: Gyakorlatilag,  ha  most  végzünk  a  népszavazással,  akkor
megpróbáljuk megoldani, hogy a földhivatalnál ezeknek az utcáknak a törlése milyen gyorsan
oldható meg, hogy törlésre kerüljenek, amelyek megszűntek. Mi behozzuk a testület elé azt a
rendeletmódosítási javaslatot, hogy ezek az utcák szűnjenek meg. Ugye van nekünk egy külön
utca  rendeletünk,  amit  be  kell  hoznunk  a  Képviselő-testület  elé.  Mihelyt  előkészítjük,
behozzuk  a  testület  elé.  Megpróbáljuk  a  földhivatalon  is  átvinni.  De  tudni  kell,  hogy  a
földhivatalnál jelenpillanatban is problémánk, hogy még a régi, az előző, rendszerváltás előtti
utca neveket használják és sajnos a földtulajdoni lapokon annak ellenére, hogy a 90-es évek
legelején Devecserben azok az  utcanevek megváltoztak.  Ha kikérünk,  egy tulajdoni  lapot
azon sajnos még mindig a régiek szerepelnek. Még annak az átvezetését sem oldották meg.
Mi zsinórban adunk igazolásokat építkezéseknél, hitelfelvételnél. A tulajdoni lapot kikérik pl.
Kun Béla utca, akkor az, nem az, és akkor leigazoljuk, hogy mi a mai utca neve. 

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: De, hogyha ez így van, akkor mi
sem követünk el törvénysértést, ha most fogjuk és kihúzzuk a nem létező utcákat? 

Bendes     István     jegyző: Most nem lehet, amíg a népszavazás le nem zajlik. Október 2-ig nem
engedi a rendszer semmiképpen. 

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Értem, de most a  rendeletben a
testület, hogy ne kelljen behozni. 

Bendes     István     jegyző: De be kell hozni. Most a rendszer nem engedi. Most jöttek  ki
népszavazási tájékoztatások és leírják, hogy ezt, meg azt, most nem lehet tenni. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Először kell majd akkor módosítani az utca házszámozás
rendeletet. Először az a rendelet az első, és ha azok törölve vannak, akkor lehet ezt a
rendeletet. Viszont két határozati javaslat lenne. Egyszer a rendelet megalkotása, utána pedig
a határozati javaslatnak az elfogadása. 

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  az
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet alkossa meg.

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

150/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  az  egészségügyi  alapellátás  körzeteiről  szóló  önkormányzati
rendeletet alkossa meg.

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



tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendeletét küldje  meg  a
nyilvántartást vezető egészségügyi államigazgatási szerv részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a bejelentési kötelezettségnek
tegyen eleget és az 1./ pontban jelzett rendeletet küldje meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály részére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

151/2016.     (IX.   27  .)     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
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 7. § (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló önkormányzati rendeletét küldje meg a nyilvántartást
vezető egészségügyi államigazgatási szerv részére.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
bejelentési kötelezettségnek tegyen eleget és az 1./ pontban jelzett
rendeletet küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály részére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek,  hogy  az  egészségügyi  alapellátás  körzeteiről  szóló  önkormányzati  rendeletet
alkossa meg.

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

54/2016.     (IX.   27  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság
javasolja  a  Képviselő-testületnek,  hogy az  egészségügyi  alapellátás
körzeteiről szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg. 



Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendeletét küldje  meg  a
nyilvántartást vezető egészségügyi államigazgatási szerv részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a bejelentési kötelezettségnek
tegyen eleget és az 1./ pontban jelzett rendeletet küldje meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály részére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

55/2016.     (IX.   27  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 7. § (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló önkormányzati rendeletét küldje meg a nyilvántartást
vezető egészségügyi államigazgatási szerv részére.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
bejelentési kötelezettségnek tegyen eleget és az 1./ pontban jelzett
rendeletet küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály részére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

2./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.)
önkormányzati rendelete módosítása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
       
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a
bizottsági tagok megkapták. Az irodavezető asszonnyal leegyeztettem a módosításokat. Az



átvezetésekre zömmel azért kell, hogy sor kerüljön, mert ezek már augusztus 31-i tényadatok
és az előterjesztési részben vannak, hogy mi indokolja a módosításokat. A módosításokat az
indokolja, hogy először nettó értéken lett figyelembe véve a bevételi oldal, de bruttón kell
figyelembe  venni  és  a  kiadásnál  az  Áfát  is  figyelembe  kell  venni.  Valamint  volt  itt  egy
rendezvény a Bakony Somló Hangja Fesztivál, amelynek a pályázati pénze ide került, és a
kiadás is nyilván innen megy. Gyakorlatilag átfutó pénz. A bérkompenzáció az automatikusan
jön és megy, mert azt az állam adja. A pénzeszköz átadásnál a 4.176.000,-Ft-os, ez a Kolontár
- Devecser vízrendezésre szól. Ebből a pénzből 2.600.000,-Ft Kolontárt illeti, a másik része az
itt marad Devecserben. A MISS Somló rendezvény, ez az 1.020.000,-Ft ez pedig bevételként
jelenik  meg,  ami  rendezvény  volt  annak  a  bevétele.  Ezek  átvezetésre  kerültek.  Így
tulajdonképpen  a  fő  összesítő  változott.  A  kiadások  változása  75.000.000,-Ft-tal  lett
megemelve és tulajdonképpen a bevételi és a kiadási oldal annyiban változott, hogy két részre
van bontva.  A működési célú hiányunk a 45.000.000,-Ft-ról 40.685.000,-Ft-ra csökkent.  A
felhalmozási  célú  hiányunk  pedig  30.000.000,-Ft-ra  emelkedett,  a  28.000.000,-Ft  helyett.
Úgyhogy 70.000.000,-Ft-os hiánnyal vegyük figyelembe a költségvetési rendelet módosítását,
ami korábban 74.000.000,-Ft volt. Itt időközben lesznek értékesítések, telekértékesítések és
meg  valószínű,  remélem,  hogy  nem  véletlenül  pályázott  rendkívüli  támogatásra  az
önkormányzat és realizálódni fog. Kérem a rendelet  módosítását elfogadni.  Megkérdezem,
kinek van ezzel kapcsolatban kérdése? 

Bendes István jegyző: Annyi változást még ki kell emelni, hogy láthatóan ez az országos
gazdasági  javulás  Devecserre  is  kihatott  abban  a  vonatkozásban,  hogy  év  elején  arról
beszéltünk,  hogy  tudjuk-e  teljesíteni  az  előre  tervezett  iparűzési  adó  bevételünket.  Már
túlteljesítettük. Ez a 120 sem a vége. Nem akartunk többet beírni, megvan, hogy miért ez
szerepel, de vannak iparűzési kint levőségeink, amik be fognak érkezni októberben. Vannak,
akik  októberre  kérték  a  befizetés  halasztását,  de  befizetik.  Az  is  több  millió  forintos
nagyságrendű. Tehát az iparűzési oldalról Devecser városa jól áll. Azt még el kell mondani
kiegészítésképpen, hogy ebből az anyagból nyilván nem látszik, aminek így is kell maradnia,
amíg be nem hozzuk a zárszámadást a testületnek, hogy egyetlen egy nagy kint levőségünk
van. Eladtunk egy olasznak egy területet és tudja a testület, hogy 15.000.000,-Ft-os bevételt
várunk.  Az  a  15.000.000,-Ft-os  bevétel  is  beérkezik  akkor  biztos,  hogy  támogatás  ide,
támogatás oda, nulla szaldóval tudja zárni az önkormányzat az évet. Ami nagyon fontos. A
támogatási oldalról is kapunk valamit, akkor fogja tudni úgy zárni az évet az önkormányzat,
hogy  azon  feladatokat,  azon  bevételi  oldalainkat,  amelyeket  a  felhalmozásra  terveztünk
eredetileg, és ugye amíg nem bírjuk, és nem végezzük, azokat a bevételeinket át tudjuk tenni a
felhalmozási  részre,  amit felhalmozásira  is  akar a testület  használni.  Akkor ez lehetőséget
biztosít arra jövőre, hogy minden olyan pénz, ami a rendkívülin bejön, megnövelheti a jövő
évi  felhalmozási  oldal  kiadási  lehetőségét  az  önkormányzatnak.  Persze  majd  látni  kell  az
önkormányzat jövő évi költségvetését is hozzá, de reálisan ez segíthet. Nem annyira rossz.
Látszik, hogy a testület, ha tetszik, ha nem, igen is fegyelmezetten gazdálkodott, tehát nem
volt semmi olyan, jó nem volt probléma se, nem kerültünk vis maior helyzetbe árvízkár nem
ért minket.  De nem is költött  úgy az önkormányzat semmire,  hogy ezzel a költségvetését
nehéz helyzetbe hozta volna. Tehát stabilan működik. Nincsen jelen pillanatban olyan helyzet,
tudjuk, hogy vészhelyzetben két számlához tud nyúlni önkormányzat.  Egyik a vízi közmű
számlánk,  másik  a  lakás  felhalmozási  számlánk.  Egyik  számláról  sincs  jelen  pillanatban
levéve pénze az önkormányzatnak. Mind a két számla rendelkezésre áll az önkormányzatnak.
Mind  a  két  számla  arra  szolgál,  hogy  tulajdonképpen  az  ott  szerepeltethető  jogcímeken
tulajdonképpen költhetne az önkormányzat. A bérlakásosnál lakásfejlesztésre, lakásfelújításra
költhetne, akár mondjuk a Szent Imre utcaira is, vagy lakást vásárolhatna abból a pénzből,
ami  rendelkezésre  áll.  A  vízi  közműves  számlán  rendelkezésre  álló  pénz  pedig,  árok,



vízrendszer,  egyébnek  a  javítására,  a  karbantartására  fordítható  önkormányzati  döntést
követően. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Annyit még kiegészítésként, mert most jutott
eszembe, van itt, 10.606.000,-Ft-os pénzeszköz átadás is, ami majd a következőkben lesz és a
rendeletnél  is  figyelembe kell  venni,  mivel  a  devecseri  önkormányzat  tudja  leigényelni  a
normatív  támogatását  az  óvoda  fenntartására.  Kettévált  az  óvoda.  Így  lépéshátrányba
kerültünk, mert május 1-jén kellett volna a változás bejelentést beadni. Mi egy kicsit késtünk,
később  született  a  döntés.  Ezért  úgy  néz  ki,  hogy  ebben  az  évben  a  devecseri
önkormányzatnak kell leigényelni a normatív támogatást és át kell adni ezt a pénzeszközt. Itt
azért  szeretném még tájékoztatni  a  bizottságot,  hogy nem lesz olyan egyszerű,  mert  itt  a
létszámmal  eléggé  gondba  vagyunk.  Kevesebb  a  létszám  a  noszlopinál,  mint  amennyit
eredetileg terveztünk. Itt majd, kértem az irodavezető asszonyt, hogy legyen szíves pontosan,
havonta  készítsék  el  a  statisztikát  és  minden  hónapban  a  normatív  támogatást  annak
megfelelően igényeljük le, nehogy abba a hibába essünk, hogy folyamatosan jön a normatív
támogatás és akkor egyszerre majd, amikor kiderül, hogy tulajdonképpen hány létszámmal
dolgoztunk,  hány  létszámra  igényeltük  le  a  normatív  támogatást,  nehogy  visszafizetésre
kerüljön sor. Jó a pénz az itt van. Csak amilyen, egy kicsit, ahogyan szeretünk gazdálkodni,
akkor  hátha  elfogy,  és  nem  tudom,  hogy  miből  lehet  visszafizetni.  Ezt  azért  el  kellett
mondani,  mert  felhívnám  a  figyelmet,  mindig  csak  annyit  igényeljünk  le  folyamatosan,
amennyit létszám után lehet, mert utána gondok lehetnek és több millió forintos hiány.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság tagja: Két  kérdés.  Nem tudom mi  az,  az  olasz,  az  a
15.000.000,-Ft-os.

Bendes István jegyző: Jóvá hagyott az önkormányzat egy adásvételt, de a fizetési határidőt
kérte az olasz meghosszabbítani, hogy megköthessük. Ez az ipari területünknek az alsó része. 

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

Bendes István jegyző: Igen. Ami olyan nehezen ment, és akkor összejött.

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

Bendes István jegyző: Igen. Tavaly úgy nézett ki, hogy összejön, de közben nem jött össze.
Most viszont megírtuk a szerződést. Fizetési haladékot kértek, és októberben be tudná fizetni. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A másik kérdésem, hogy a Hormann Hajtó-Mű
Kft.-s beruházás, hogy áll.

Bendes István jegyző: Az jól halad. Zajlik annak az építési engedélyeztetése, már a végső
stádiumokban van.
 



Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Polgármester úr említette, jobbról, balról azért elég
szépen fúrták. 

Bendes  István  jegyző: De  éppen  most  tartunk  ott,  hogy  mi  szakhatósági  hozzájárulást
adtunk, amilyent a környezetvédelmi hatóság is kér. Ő kért tőlünk, mi is megadtuk. Igazából
ott is a végstádiumában van. Egy-két hónap és meg lesz az engedélye.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tehát magyarán minden híresztelés ellenére ez a
dolog működik.

Bendes István jegyző: Igen. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hiába fúrták jobbról, balról. 

Bendes  István  jegyző: Elméletileg  mi  segítettük  azzal,  hogy  rendezési  tervünket  tudtuk
módosítani akként az ő terület határánál a növényesítés megoldódott akként. Mivel csúszik az
építési engedély, meg lett közben a rendeletünk és akként tudja majd rendezni.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Városi legendák vannak és lesznek.

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

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ki vagyunk szemelve, hogy tulajdonképpen mi
akadályozzuk ezt a beruházást. Hát Tisztelt Bizottság. Igen, tessék parancsolni.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tehát akkor, ha jól értettem a hiány
olyan  70  millió  forint  környékén  van.  Viszonylag  szorosan  kell  fogni  a  gyeplőt  ettől
függetlenül és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a rendkívüli támogatás célba
érjen,  mert  a  nélkül  lehetnek  esetleg  problémáink.  A kérdésem a  következő  lenne.  Arról
beszéltünk itt,  hogy mivel a devecseri  könyvtár leadott  egy óriási  nagy feladatot a KSZR
feladatot, tehát egy óriási nagy térséget nem kezel, rengeteg könyvet nem kezel és itt volt egy
bekiabálás  a  testületi  ülésen,  hogy  hogyne  csökkent  volna  a  devecseri  könyvtárnak  a
költségvetése. Na, most ehhez képest 63 millióról 69 millióra emelkedett. Megértem, hogy
vannak itt rendezvények, de itt ennek csökkenni kellett volna. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az a baj, hogy 3 személy,  aki még mindig
sétálón van, november végén fog végleg elmenni.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Az rendben van. De úgy tudom,
hogy  igazgató  június  15-től  nincs.  Több  havi  bére  őneki  megspórolásra  került,  mint
vezetőnek. 



Bendes István jegyző: Biztos, hogy a helyettesnek a bére ott  van,  mivel ő elment,  és az
pótolva sem lett és ki sem fizettük senkinek, ott van milliós nagyságrendekkel megtakarítás.

Mayer  Gábor  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: De  most  van  a  költségvetés
módosítás. 

Bendes  István  jegyző: Azért  vittük  fölfelé,  mert  nem akartuk  bántani  az  alapszámokat,
viszont a rendezvény költsége ideérkezett és át kellett vezetni a mi könyvelésünkön, hiszen
ennek elszámolási része is volt a pályázattámogató felé. Tehát nem tehettük azt meg, hogy az
ne látszódjon. Látszódnia kell, hiszen átfutott rajtunk. Nem veséztük le ennyire a könyvtárat,
hogy akkor most az ott megmaradt havi pár százezer forintos tételek majd év végéig mire
jutnak.  Azért  sem tettük,  mert  lehet,  hogy ez  az  idő  intervallum csak mostanig  szól.  Az
önkormányzat Képviselő-testülete fog arról dönteni, hogy a vezetői állást október 1-gyel tölti-
e  be,  vagy esetleg  azt  mondja,  hogy sétálón  lévő  vezetőt  pótol  hamarabb.  Akkor  arra  a
hónapokra lehet mondani megtakarításokat,  amely hónapokat érint  ez a dolog. Addig nem
akartuk ezt bántani, ez nem akkora tétel. De jól mondja igazgató úr, képviselő úr, ez a végén
megtakarítást fog mindenképpen hozni a könyvtári oldalon. 

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Bizottsági ülésen azért vagyunk itt,
hogy ezeket átbeszéljük.

Bendes István jegyző: Igen. 

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ez 63-ról 69 millióra emelkedett,
tehát 6 millióval. 

Bendes István jegyző: Igen.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem látom itt most a rendezvény 6
millióját. Egy millió volt a Somló Szépe, aztán volt itt egy kétmilliós tétel, ami átfutott. 

Bendes István jegyző: Ötmilliós volt a pályázatunk egyébként. 

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor kb. igen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megmondom  őszintén,  nem  győzőm
magyarázni a vidéki polgármestereknek, hogy miért nincs könyvtár a vidéken. Mindenki most
érzi ennyi idő után, hogy ténylegesen megszűnt ez a szolgáltatás. Megkérdőjelezték, akkor mi
a járási szerepkör, akkor hogyan látja el a feladatot Devecser a településeken. Mondtam, hogy
ez a szerepkör most átkerült a Megyei Könyvtárhoz. Egyébként a törvény szerint is nála van.
De mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy valamilyen formában ez a szolgáltatás ez
maradjon meg és vissza kell hozni valamilyen formában, ha vissza lehet. A települések, ők
szívesen tartoznak Devecserhez, mint bárhová, mert közvetlenebb.

Bendes István jegyző: Emlékszik a testület, csináltunk egyszer egy olyan anyagot, amiben
azt láthatta a Képviselő-testület a könyvtárnál, hogy azért azt tudni kell, hogy közel 30 évig
úgy működött az a rendszer, hogy mindig Devecsernek volt a feladata, hogy kis településeket
ellát.  Ez  gyakorlatilag  2012.  december  31.-ig  akként  működött,  hogy  ennek  normatív
támogatását  is,  valamilyen  módon,  vagy  Új-Atlantiszon,  vagy  valamilyen  más  módon



érkezett,  vagy  működtetési  támogatását  is  megkapta  Devecser,  a  devecseri  könyvtár  hol
községként,  hol  városként.  Ez  annyira  régi,  hogy  még  községként  indította  el  ezt  a
szolgáltatását Devecser és megkapta ennek a normatíváját. Ennek a működtetési normatívája,
az  állománygyarapítás  összegének  figyelembe  vételével,  ez  úgy  nézett  ki,  hogy  ebből
állománygyarapítás 30 %, 70 %-ot pedig a működési költségekre fordíthatott. 2012. december
31.-ig  volt  így.  2013.  január  1.-gyel  úgy döntött  az  állam,  hogy átszervezi  ezt  az  egész
rendszert.  Megyei  fennhatóság  alá  helyezi  azzal,  hogy  igazából  megnövelte  az  ezen
rendszeren belül felhasználható pénzkeretet, méghozzá elég jelentősen, mert mi olyan 6-7-8
millió  forint  körül  szoktunk  tudni  állományt  gyarapítani.  Ez  megnövekedett  Devecser
vonatkozásában  szinte  duplájára,  12,6  millió  forintot  terveztek  be,  hogy  ennyi
állománygyarapítás lehet. És ezen kívül még megnövelték + 14 millió forinttal, ami pedig
rendezvényszervezés és eszközbeszerzés a községek részére. Nem Devecser részére, csak a
községek  részére.  A rendezvényszervezés,  eszközbeszerzés  feladatot  a  jelenlegi  könyvtár
igazgató ezt jelenleg is ellátja, vele van megállapodásban a Megyei Könyvtár. Ezt a részét ő
csinálja. Ahogy én tudom ez megelégedéssel is megy, mert éppen most volt a noszlopi, oroszi
falusi napok és oda a Megyei Könyvtár ennek keretéből pl. légvárat, fellépőket, egyebeket
biztosított.  Tehát gyakorlatilag ez működik.  Ezzel nincs is gondjuk a könyvtáraknak. Ami
gondot  okoz  a  változás  óta,  hogy a  könyveket  most  viszont  Veszprémből  szállítják  ki  a
részükre.  Azt  mondják  a  községi  könyvtárak,  hogy  a  Devecseri  Könyvtár  sokkal  jobb
ritmusban,  számukra  igényelt  könyveket  szállított.  Oda  figyeltek  arra,  hogy  ők  mit
szeretnének.  Jelen  pillanatban  panaszkodnak,  hogy  szerintük  a  számukra  biztosított
könyvállomány nem annyira rugalmas, mint korábban Devecser részéről volt. Egyrészt nem
érkezik abban az ütemben. Itt  kivitték,  amikor éppen igény volt  rá és kellett.  Onnan meg
megvan egy fix szállítási időpont és akkor biztosítják. Ezt ők sérelmezik. Az ő számukra a
könyvszállításnak az a régi módja, amit Devecser nyújtott feléjük az sokkal szimpatikusabb
volt. Azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy nem sok realitás van arra, hogy amennyiben az állam
így hagyja ezt a támogatási rendszert, ez biztos nem fog változni, mert rengeteg megye látja el
a könyvtári szolgálatot és nem hajlik afelé, hogy a könyvtárakkal. 

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

Ennél  fogva normatív támogatása olyan módon,  mint  korábban volt  biztos,  hogy nem áll
vissza. Tehát, ha Devecser városa azt kívánja, hogy a könyvtári ellátást mégis 39 településre
továbbra is kifele mi szolgáltassuk, akkor ennek működési költségeit Devecser városának kell
tudni biztosítani, hiszen az elmúlt 3 évben, 2013-tól 2015-ig a működtetésnél magára a dologi
költségekre  1 és  1,5 millió  forint  közötti  támogatást  kapott  az  önkormányzat.  A feladatot
ellátó dolgozóknak pedig általunk nem ismert összegeket fizetett megbízási díjjal a megyei
önkormányzat és ezt nem rajtunk keresztül fizette. Ez volt 2015 végéig. Gyakorlatilag ahhoz,
hogy ebbe mi beléphessünk, komolyan át kell gondolni az önkormányzatnak, hogy biztos,
hogy a 39-cel, vagy csak a járást szeretné ellátni a Devecseri Könyvtár és annak a működési
költségeit ki fogja fedezni. Fedezi a város? Vagy tud-e alkut kötni a községekkel, hogy ők
ebben részt kívánnak-e venni, be akarnak-e szállni. Ez biztos nem egy, egy lépcsős, és biztos,
hogy nem egy gyorsan megoldható, változtatható folyamat, ami jelenleg van.

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

Kozma  György  képviselő: Annyit  szeretnék  hozzátenni,  hogy  a  működési  költség  a
Devecseri Könyvtárnál minket illet. A másik pedig ez egy kettős, vagy hármas rész. Van egy
személyi  része,  van  egy működtetési  része.  A működtetési  része  valahol  a  kiterjesztésen



keresztül ez a harmadik probléma. Biztos, hogy nem fogjuk tudni ennél az asztalnál eldönteni.
Elő kell készíteni és folytatni kell, mert magában a 30. évforduló rávilágított arra is, hogy
akkor  most  mit  akarunk ezzel  a  könyvtárral.  Tehát  megakarjuk-e őrizni  a  járási  szerepet,
legalább ezen a téren, vagy pedig hagyjuk magunkat itt is leültetni. Ugye a másik ennek a
finanszírozási oldala,  az egy kemény dió lesz az biztos. De azért  attól  függetlenül el  kell
indulni valahogy, és majd realizálódik minden.

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

Mayer Gábor Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság tagja: Tulajdonképpen a költségvetésre
visszatérve, mert itt most már nagyon eltértünk a témától. Tehát polgármester úr és jegyző úr,
olyan 26 millió forint körüli összeget igényeltek volna a Megyei Könyvtártól, vagy a Megyei
Önkormányzattól. Ezzel kapcsolatban nekem az a problémám, hogy mivel, hogy most nincs
KSZR, ez nem látszik itt, sőt növekedett. Én megértem, hogy a pályázatok miatt növekedett.
De itt bekiabálás volt, hogy csökkent. Nem csökkent. Hanem, ha jól megnézzük, lehet, hogy
még növekedett,  hol ott egy sokmilliós feladatot vittek el innen tulajdonképpen. Tehát, ha
most a 26 milliót  ebből  levonom, és azt  mondom, hogy ez a reális,  akkor itt  nagy bajok
vannak.

Bendes  István  jegyző: Az  a  baj,  a  KSZR-nél  azt  is  tudni  kell,  hogy  a  KSZR-nek  a
működtetése Devecser vonatkozásában, abban az 1, 1,5 millió forint összegben jelent meg,
amelyet számunkra biztosított a Megyei Könyvtár az elmúlt években. Gyakorlatilag az a 29
milliós nagyságrend, amelyet állományra, eszközgyarapításra és rendezvényekre fordíthatott a
Devecseri  Könyvtár  ez  nem  azt  jelenti,  hogy  ez  a  29  millió  forint  átfutott  a  Devecseri
Könyvtáron, Devecser város költségvetésén. Ez a 29 millió forint feladatellátás pénz szinten,
pénzforgalmi  szinten  nem  jelent  meg  nálunk,  mert  az  eszközök  számlái  a  Megyei
Önkormányzathoz  érkeztek.  A könyvek  számlái  a  Megyei  Önkormányzathoz  érkeztek.  A
rendezvények  számlái,  ami  megszervezésre  került  a  Megyei  Önkormányzathoz  érkeztek.
Tehát gyakorlatilag maga a 29 millió forint Devecser irányába még feladat, Devecser költötte
el,  Devecser  hívta  le  ezeket  a  pénzeket,  de  nem  Devecser  számlájára.  Hanem  ezeket  a
számlákat összeállította, felküldte a megyének és a kifizetések ott történtek. Nálunk az, hogy
29 millió  forintnyi  munka elvégzésre került,  gyakorlatilag az anyagok kimutatásából  csak
abból láthattuk, hogy a könyvtár által leadott tájékoztatóban, ahol le volt írva, hogy hány db
könyvvel gyarapítottak, ahol leírták, hogy hány db rendezvényt szerveztek, ahol leírták, hogy
hány db eszközt  beszereztek,  ennek,  annak  az  Önkormányzatnak.  Gyakorlatilag  a  munka
jelent meg nálunk mennyiségként, költségként az ehhez tartozó dolgozók bére. De maga az,
hogy ekkora pénz elköltésre került ezt nem láthatta Devecser Város Önkormányzata, hiszen
ez a pénzmozgás, mind Veszprémben történt.    

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Bocsánat cáfolnom kell,  mert  ez
nem így van.  Ez  a  30  millió  forint  az  itt  került  elköltésre.  Devecseri  vállalkozóknál  lett
elköltve egyrészt. Másrészt meg Devecser városnak az összes plakátja, anyagostól minden
ezekből  az  összegekből  lett  kinyomtatva,  amit  most  mondjuk  az  Önkormányzat  vagy  a
könyvtár nyomtat azokból a pénzekből, ami bent van a költségvetésben. 

Bendes István jegyző: A 1,5 millió forintban benne van.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Jegyző úr, az, hogy 1,5 millió forint
hozadéka volt a KSZR-nek ez nem igaz.



Bendes István jegyző: De.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ez nem igaz. 

Bendes István jegyző: De forintálisan, amikor azt mondjuk devecseri.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor kár is ezen vitatkozni. A vitát
zárjuk  le  itt  most,  mert  teljesen  más  véleményem  van,  és  ezt  alátámasztják  a  devecseri
vállalkozók is, mert én beszéltem velük és alátámasztják a könyvtári dolgozók is. Ezt meg
lehet kérdezni. Nem így működött. De itt voltak Tapolcáról, Pápáról, mindenkinek megéri.
Devecsernek nem érte meg. Tehát itt tartunk. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Köszönöm szépen.  Megállapítom, hogy a
jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.
(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

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

152/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.  (III.10.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A következő napirendünk a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló
döntés meghozatala

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Elnök úr nem lehetne előbbre hozni a Kht.-nak a
beszámolóját? Akkor Ács Attilának nem kellene végig ülnie az ülést.

Bendes     István     jegyző: Persze hozhatjuk. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor javaslom, hogy a 11. napirendi pontot
hozzuk előbbre.

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, hogy ki ért egyet
azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a következő napirendként a 11-es napirendi
pontot tárgyalja.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a javaslatot elfogadta.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, hogy ki ért egyet azzal,
hogy  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  a  következő
napirendként a 11-es napirendi pontot tárgyalja.

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  4  igen  szavazattal  –
egyhangúlag – a javaslatot elfogadta.

11./ Napirendi pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
       

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;   Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést
mindenki megkapta. Annyit azért elöljáróban szeretnék elmondani, hogy a Kft. a temető
karbantartását, felújítását úgy végzi, hogy a sírhely bevételek, valamint az önkormányzat által
átadott pénzeszközökből kell, hogy biztosítsa. Ezek a pénzeszközök egy kicsit meg lettek
faragva, illetve kevesebb került átadásra. Nyilván addig tud nyújtózkodni ameddig a takaró ér,
illetve amíg a költségvetése tudja biztosítani. Nyilván lesznek olyan dolgok, amit előbb-utóbb
el kell végezni. Ezek a drapériavásárlások, meg az egyebek. Valamint azért most kell lépni
már, meg kell oldanunk, a baloldali területnek a parcellázási tervét el kell készíttetni. Mert
lehet, hogy idén, de jövőre már biztos, hogy ez az oldal betelik. Megint azon kell
gondolkodni, hogy hová fogunk kapkodni, mert ez egy hosszú folyamat, és ezt meg kell
tervezni. Nyilván a ravatalozó több alkalommal felmerült, hogy miért nem kezdünk valamit a
ravatalozóval. Tájékoztatóm a Tisztelt Bizottságot arról, hogy nem a Kft. tehet arról, hogy
nincs a ravatalozóra lehetősége. Ő tulajdonképpen akkor tudná megoldani a ravatalozónak a
felújítását, átalakítását, ha az önkormányzat valamilyen pályázaton tudna pénzt szerezni, mert
saját erőből biztos, hogy nem tudja megoldani. De temetőre 2002-től nem volt pályázati
lehetőség. Több alkalommal készítettünk tervet, ott van a szekrényben. Most már nem meleg,
de azért még használható. Úgyhogy van rá terv, egy jó elképzelés. Egy magas tető
kialakításával, egy fedett ravatalozó térrel nyilván. Nem beszélve arról, hogy a hűtő
berendezések és egyebek is teljes felújításra szorulnak. Meg kell oldani. Vagy azt mondja az
önkormányzat, hogy  kérem szépen a Kft.-nek nem tudunk adni pénzt, és nem tudja
megoldani. Akkor viszont meg kell gondolnunk, olyan vállalkozást behozni, aki
tulajdonképpen ezeket a feladatokat el tudja végezni. Nagyon sokan kopogtatnak, hogy
szeretnének temetőt üzemeltetni, mert nem a Kft.-nek pénz, hanem a temetkezési
vállalkozásoknak hatalmas üzlet. Ezt át kell gondolni. Én javaslom, hogy tárgyaljuk meg ezt a
napirendet. Megkérdezem, kinek van kérdése. Esetleg kiegészítése van az igazgató úrnak?
 



Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Igazából annyi, hogy negyedévente tartunk beszámolót, de a
legutóbbi beszámolókor  egy képviselőnek problémája volt a számokkal kapcsolatban, hogy
miből adódik össze a kiadás, illetve a bevétel. Most igyekeztünk számokat hozni arról, hogy
mennyi sírhely megváltás, értékesítés történt. Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy mire, mennyi költséget költöttünk. Ez alátámasztja a kimutatás, hogy mikor és
mennyi költséget költöttünk. Valamint a drapériára, van egy árajánlat. Igazából 3 árajánlat
érkezett, mert viszonylag elég kevés ilyen cég csinálja. Ez egy közeli cég, ajkai cég. Nagy
temetőkben dolgoznak. Nem olyan sok vállalkozás csinálja. A másik az, hogy a baloldalnak
nem csak a megtervezése a gond, hanem a kifizetése is. Minden megvan tervezve, azonnal
parcella kialakítást kellene végezni. Egyetlen egy probléma van a devecseri önkormányzati
temetőben, hogy sorba temetés van. Ugye régen parcellák lettek kialakítva, melyek a gyerek
sírok, 1-es, 2-es, 3-as, illetve 4-es sírhelyek és volt úgynevezett díszpolgári sírhely, illetve úgy
lett kialakítva. Ezek igazából már nincsenek meg, mert beteltek. Jelen pillanatban azt
mondom, hogy majdnem 20 alatti az a sírhely, ami a temetőben rendelkezésre áll, illetve ahol
értékesítést tudunk végezni. Nagy igény lenne arra, hogy választhasson a hozzátartozó
sírhelyet. Ehhez nem elég egy parcella. A parcellát több kis részre kell osztani. Másik az, hogy
a Bakonykarszt jelenlegi vezetőjével beszéltem. Jelenleg ami vízvezeték rendszer ki van
építve a temetőben, ami a sírok locsolását, vázák vízzel való feltöltését végzi, ez a rendszer
már nem alkalmas a baloldali parcellák üzemeltetéséhez sem, tehát a víz ellátásához. Teljesen
új vízbekötést kell terveztetni a baloldalra, mert a víznyomás, tehát maga a rendszer nem bírja
el. Magyarul lecsökken a víznyomás. Ezért új bekötést kell végezni. Valamint a ravatalozónak
a csatornázás  során,  a ravatalozónak a bal alsó  sarkánál a csonkja, ami kb.  250 m lenne,
hogyha a ravatalozó felújításánál új szociális blokk kerülne kialakításra.  Jelenleg a XXI.
században száraz WC van a temetőben az oda látogatók részére. Tehát igazából a jövőben,
nem az átlag jövőben, hanem elég hamarosan be fog ez következni a közel jövőben. A másik
az, hogy a Kft. az előző éves bevételei alapján a devecseri oldalt, tehát az északi oldalt a
kerítést kicserélte. Az egész teleknek a bekerített részéből ez az egy oldal, ami kicserélésre
került, mint oszlop, mint burkolat tekintetében. Az összes többi az elkorrodálódott, szétomlott.
Tehát kompletten a ¾-ét ki kellene cserélni. El kellene gondolkodni azon, hogy a
köztemetőnek a homlokzati része ahol a főkapu, illetve a bejáratok vannak, az innen most egy
sima burkolatos kerítéssel el áll még, vagy érdemes volna a fő a homlokzati részeket más
kerítésre kicserélni. Egyelőre ennyit akartam mondani. Igazából látszik az, hogy most jelenleg
augusztus 31.-ig szóló adat, tehát még sem negyed év, csak 2 hónap, mivel szeptember 30. a
forduló. Ugye itt 630.000,-Ft pluszt mutat a mérleg. Igazából ezek a szeptemberi hónap
költségei. Ebben a bevétel nincsen nyilvánvaló. De hozzá kell tennem azt, hogy ez az első,
második negyedévnek a száma. Ugyanis a vállalkozói szerződés alapján a temető
üzemeltetéshez a hozzájárulást számla ellenében fizeti az önkormányzat. Ez a bruttó
660.000,-Ft körüli számla összeg ez kb. 2,5 hónap fedezete. Az üzemeltetéshez kb. ennyi
összeg kell. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;   Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen. Köszönöm szépen. Én javaslom, hogy a
következő testületi ülésen keressünk olyan tervezőt, akit be tudunk terjeszteni a Képviselő-
testület elé. Ténylegesen hamarosan el kell tudni, kezdeni. Én már felhívtam a figyelmet,
hogy a parcellázási tervet el kell készíteni. Valamint a vízbekötésnek nincsen akadálya, a
szennyvízelvezetésnek sincsen különösebb akadálya, mert azt meg kell oldani. De maga a
parcellázás és a közműterveket, az elektromos hálózatnak a kiépítését, a világítását meg kell
oldani. Jelen pillanatban ténylegesen a legkisebb érték az olyan 15-20 millió forint. A
ravatalozó felújítására lehet számolni, olyan 60-70 millió forintot. Tessék parancsolni.



Bendes     István     jegyző: Lássa a Képviselő-testület is, hogy van rá lehetőség. Az önkormányzat
a temető fenntartásához a költségvetésünk szerint minimum, ha ennél többet tud adni, akkor
ad, de kötelező adnunk 2.468.958,-Ft-ot, amit pénzügyileg erre kell fordítanunk. Külön
megállapodása van az önkormányzatnak a temető fenntartásával kapcsolatban a Kft.-vel. Nem
egy nagy általánosság, külön megvan a temetőnek. Szerinted ez a pénz, ami jelenleg nálunk
van, te látod, jobban bevételként ez mire lehetne elég? Mi az, amit szerinted ebből a pénzből,
akár idén már érdemes volna és megoldható megvalósítani, mert 600.000,- Ft még jár neked a
2 millió forintból?

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: A probléma az, hogyha számla ellenében, akkor mivel mi a
kibocsátok, vagyunk, az még 27 %-kal kevesebb, hiszen Áfa kötelezetté válunk. De nem is ez
a lényeg. Hogyha a Tisztelt Képviselő-testület dönt abban, hiszen az egész épület felújításra
vár, hogy van-e értelme annak, hogy a Kft. az üzemeltető, most belemenjen abba, hogy a
fedett ravatalozónak úgymond a fedett felújítását, a ravatalozó első részét felújítsa, állagát
megóvja, illetve drapériáját kicserélje, hogy az időjárás viszontagságai miatt a szertartáson
résztvevők várjanak egy fedett helyen.

Bendes     István     jegyző: Azt megtehetjük.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Ezért mondom. Ez durván már kimeríti azt a hátralévő
keretet, amit biztosít az önkormányzat.

Bendes     István     jegyző: A kérdésem akkor a következő.
 
Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Egy pillanat. Az, hogy bevételt többet tervezni nem lehet. 

Bendes     István     jegyző: Akkor még egyszer, hogy tiszta legyen a kép. Ami rendelkezésünkre
áll még pénz, ezt mindenképpen a temetőre fogja az önkormányzat elkölteni. Akár a Kft.-nek
számla ellenében, akár oly módon is teheti, hogy te azt mondod, hogy ezt át kell venni,
mindenképpen működési célú, hogy nem 500 ezret, 600 ezret, te tudod, itt vagyunk már
szeptember végén, te tudod, hogy mennyi kell még. A maradék nem költhető másra. Esélye
sincs az önkormányzatnak, hogy másra elköltse. Ha nem költi el, akkor vissza kell adni. Nem
szabad visszaadni egy fillért sem, el kell költeni. A kérdés így hangzott, hogy javasolhatnád te
az önkormányzatnak, vagy kérnéd inkább, hogy nekem nem kell az a 1,5 millió forint. Lehet,
hogy az önkormányzat rendelje meg a festést, mert azt ebből ki tudjuk fizetni, te tudod
megigényelni, hogy ez jó lenne-e.     

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

Bendes     István     jegyző: Mindannyian  tudjuk, hogy ezt nem költhetjük el másra.
Mindenképpen a temetőre kell költeni, még ha kevés is, mert arról szól.

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

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;   Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A következő javaslatom lenne, mivel van egy
költségvetési árajánlatunk a drapériára. A ravatalozó festése az külön megy. Gyakorlatilag 1
milliót adjunk át a Kft.-nek, ami tulajdonképpen a ravatalozó, meg a festési munkára talán



elegendő.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Megmondom őszintén én kerestem vállalkozókat, de sajnos
az elmúlt 1 évben a  Kft. folyamatosan a porondon van. Ezért törvénytisztelő gazdasági
emberek kicsit bizalmatlanná váltak azzal kapcsolatban, hogy a Kft. tud-e fizetni, ha a  Kft.
ellenőrzés alá lesz vonva. Mindegy, de ez nem jó nekünk. Ettől függetlenül kapcsolatunk van.
Tehát az eredmény ott látszik meg, hogy megkértem pár számla képes építőipari vállalkozót,
hogy legyen szíves, mérje fel a ravatalozót és azt a választ kaptam, hogy sok munkájuk van,
és nem tudják megoldani.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;   Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Jó. Azért biztos, hogy lehet vállalkozót
keresni.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Hát nekem ezt mondták. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;   Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Hát mindent meg lehet oldani, nehogy
megsértődjél.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Nem.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;   Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Mivel te kérted az ajánlatot, jó lenne, hogyha
ez a drapéria, és ez a festés meg lenne, az 1.000.000,- Ft után vissza tudod igényelni az Áfát.
Ha átadunk 1.000.000,-Ft-ot, akkor marad összesen 1.100.000,-Ft. 1.600.000,- Ft, akkor még
marad közel 1.000.000,-Ft. Az önkormányzat pedig rendelje meg a parcellázási tervet,
rendelje meg a közmű terveket. Hogyha nem lesz lehetőségünk valamilyen pályázatban, az
épülethez nem tudunk úgy hozzányúlni, mert jelen pillanatban nem látom lehetőségét annak,
hogy önerőből, hogy 40 -50 millió forintot nem kapunk valahonnan, több részletben meg
lehetne oldani. De drasztikusan kell hozzányúlni magához az épülethez. Hogyha kell még,
lehet, hogy marad még itt az önkormányzaton belül a feladatra. De az önkormányzatnak ez
kötelező feladatellátás és ehhez ennyi a normatív támogatás. Hogyha meg tudjuk oldani,
elkészül a drapéria, a festés. Akkor tulajdonképpen a másik oldalon mehet még, ha innen-
onnan, közel 850.000,-Ft lesz az úgynevezett közmű terv, meg a parcellázási terv, mert utakat
kell tervezni, vízvezetéket.       

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Még a költségvetés felosztásánál én külön kértem,
mivel kerüljön bele maga a ravatalozó.

Bendes István ügyvezető: Így van.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mivel be van tervezve 5.000.000,-Ft. Emiatt nem
lehetne 2.500.000,-Ft-ot parcellázásra fordítani? Mert az sokkal fontosabb. Mert én, hogy a
ravatalozóra? Mivel ott a 2.200.000,-Ft, akkor lehet, hogy célszerűbb lenne parcellára, útra,
meg vízre fordítani, mert sokkal fontosabb. Mert hogyha betelik az a 20 hely, akkor lehet,
hogy mennek Kolontárra.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;   Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ne az üzemeltető legyen a megrendelője a
parcellázási tervnek.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Kimondottan a tulajdonosnak.

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Olcsóbb lenne a Kft., az Áfa miatt.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nem biztos. Mivel nekünk kell produkálni a
tervet,  nekünk kell oda állni  a tervvel. 1.000.000,-Ft-tal támogatod, aztán utána ne legyen
üzemeltetési  engedélyünk.  Mert  az  fontos,  hogy  az  üzemeltetési  engedély  az
önkormányzatnak szóljon.  Mert,  ha  a  Kft.  csináltatja,  nem biztos,  hogy az  önkormányzat
kapja az engedélyt, mert volt ilyen példa és szeretnénk elkerülni. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én akartam javasolni, hogy akkor az egész összeg
legyen  parcellázásra  fordítva  és  akkor,  ha  sikerül  a  költségvetésben  megtalálni  azt,  amit
beterveztünk a ravatalozóra, akkor inkább onnan tegyük át, mert, ha nem akkor jövőre, igaz,
hogy nem ér rá, de még jövőre tudjuk.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az a helyzet, ha azt vesszük figyelembe, hogy
ez a 20 temetés, plusz a 10 rátemetés, kb. lesz még 30 temetés az új temetőben. Az idősek
otthonában is hunynak el, és nagyon sokan vannak devecseriek. Tulajdonképpen, ha idejön,
egy vidéki ember, megítél bennünket a ravatalozó miatt. Mert el kell menni kis településre,
vagy bárhova azt hiszem, van szégyenkezni valónk a temető miatt. 

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: Nekünk  volt  már  pályázatunk,  csak  nem  nyert.  A
bizottságnak azt mondanám, hogyha érdekes a véleményem, 3 hónap van hátra a költségvetési
évből. Ha a Tisztelt Képviselő-testület úgy gondolja, hogy a drapériát januárban rakassuk fel
és akkor készüljön el a falnak a javítása. Ha még marad rá költség, nem emelkedik a tervezet
befektetése, mert nagyon valószínű az, hogy már tavasztól egy új parcella kell. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Azt mindenhogyan kell, biztos vagyok benne.
Kint voltam és nincs már hely. Van még egy sor. De abba a sorba nem tudom, hogy ki fog
bekerülni. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: A hozzátartozóknál már, a család költségvetése is más. Igaz,
hogy rengeteg a rátemetés. Tehát a 2-es sírhelyben, 4-5 fő is nyugszik már, úgy mond. A
törvény nem tiltja.  Isten  igazából  még mindig  nem lépett  életbe  az  úgynevezett  szociális
temetés, ami egy hatalmas krach, ha úgy vesszük. Elnézést, hogy így fejeztem ki magam.
Amikor a hozzátartozónak, az úgynevezett szociális parcellát is ki kellene terjeszteni, vagy
úgy mond jelölni, ahol majd a szociális jellegű temetkezések fognak folyni. Tudjuk nagyon
jól, ott utána maga a sírhely, hogy fog kinézni.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A költségvetésbe a felhalmozási keretnél van.
De itt most nincs felhalmozási, az általános tartalékban van az az 5 millió forint, csak úgy van
bent, hogy mínuszban.

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

Mayer  Gábor  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Én  egyetértek  Óvári  Márton
képviselő  társammal,  hogy először  mindenféleképpen  a  terveket  csináltassuk  meg.  És  itt
akkor ne csak beszélgessünk róla, hanem konkrétan bízzuk meg, nem tudom, hogy - jegyző úr
bólogat – hogy az építési irodát, vagy a jegyző urat, hogy csináltassa meg. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A jegyző urat, mert utána úgyis újra be kell
hozni ide tárgyalásra.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor mindenféleképpen a tervek
legyenek  elkészítve.  Visszatérve  a  drapériára.  1.037.000,-Ft.  Biztos  vagyok  benne,  hogy
nagyon szép, nagyon jó, de a környékbeli kis falvakba elmegyek, sajnos voltam többször a
környéken temetésen, ott a ravatalozó egy kis kápolna jellegű és nagyon nincs drapériázva.
Tehát  ezt  az  összeget  magára  a  tetőszerkezetre,  vagy  egyéb  másra  költjük  kiegészítve
valamekkora összeggel, akkor lehet, hogy egy részét meg tudjuk oldani ennek a kérdésnek,
hogy beázás és egyéb ilyen más dolgok.
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés.

Bendes István jegyző: Ha az Óvári  Márton által  javasoltakat elfogadják,  és igazából egy
valami lett kiemelve szerintem, a parcellázás.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Meg a közmű.

Holczinger László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság elnöke: Meg a közmű fejlesztése.
Külön közlekedő utak kellenek. 

Bendes István jegyző: Közmű.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A közvilágítás az mekkora?

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Azért ezt külön kellene választani.
Először a parcellázást, plusz a közműveket. Tehát ezeket válasszuk szét, ketté. Mert, ha nem
lesz rá keret, akkor a parcellázást mindenféleképpen meg kell csinálni.

Bendes  István  jegyző: A parcellázás  a  legfontosabb  jelen  pillanatban.  A baloldalon,  ha
beparcellázunk két  sort,  fizikálisan  nem tudjuk az  egész  baloldalt.  Ha készítünk két  sort,
akkor azt nem tudom, hogy hány sírhelyt jelent, de a levegővételhez elég legalább.



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

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 fogadja el  a Devecseri Városüzemeltetési Kft. beszámolóját a
Devecseri „Új temető”  (Devecser, Miskei u. 06 hrsz) fenntartásával és üzemeltetésével
kapcsolatban.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Ács Attila
ügyvezető igazgatót értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. október 15.

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

153/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

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

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja
1./ A Képviselő-testület fogadja el a Devecseri Városüzemeltetési Kft. beszámolóját a
Devecseri „Új temető”  (Devecser, Miskei u. 06 hrsz) fenntartásával és üzemeltetésével
kapcsolatban.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről Ács Attila
ügyvezető igazgatót értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                 2./ 2016. október 15.



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

56/2016.     (XI.   27  .)   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 fogadja el a Devecseri Városüzemeltetési Kft.
beszámolóját a Devecseri „Új temető”  (Devecser, Miskei u. 06 hrsz)
fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;   Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: És akkor a következő. Javasoljuk a Képviselő-
testületnek, hogy a hivatal a parcellázás és a közművek megtervezésére kérjen be ajánlatot. A
közművekben legyen bent a víz, a csatorna, a villany és az utak tervezése, mert azért fontos
dolog. Először ki kell alakítani az utakat, utána lehet a parcellázásokat. Ezek legyenek meg. 

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 Képviselő-
testület kérje fel és hatalmazza fel a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a
Devecser, Miskei u. 06 hrsz alatt működő temető baloldalának temetkezésre történő
előkészítése érdekében kérjen be árajánlatokat a közmű tervek (víz, villany,
szennyvízcsatorna, utak), valamint parcellázási tervek tervezésére és a beérkezett ajánlatok
Képviselő-testület elé történő beterjesztésére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal, 2016. október 31.

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

154/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Képviselő-testület kérje fel és hatalmazza fel a polgármestert,
hogy az Önkormányzat nevében a Devecser, Miskei u. 06 hrsz alatt



működő temető baloldalának temetkezésre történő előkészítése
érdekében kérjen be árajánlatokat a közmű tervek (víz, villany,
szennyvízcsatorna, utak), valamint parcellázási tervek tervezésére és a
beérkezett ajánlatok Képviselő-testület elé történő beterjesztésére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal, 2016. október 31.

Ács Attila a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elhagyja az üléstermet.    

3./     Napirendi     pont:

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozásról szóló döntés meghozatala

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést
mindenki megkapta. Minden évben beadjuk a pályázatot a BURSA HUNGARICA-ra. Eddig
mind  a  kettőre  nyújtottunk  be  pályázatot.  Az  egyik  hogy  5.000,-Ft-ba  kerülne  az
önkormányzatnak.

Bendes István jegyző: Ott mi biztosítunk pályázatot, így kerek.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Így  van.  Gyakorlatilag  15.000,-Ft-os
pályázathoz jut az illető. 50 %-ot az iskola, 50 %-ot pedig az állam adja. Amennyiben annyi
jelentkező lesz, akkor van más lehetőség. Tavalyelőtt volt az, hogy csökkentettük az összeget,
hogy minél több legyen, mert 12.000,-Ft-os támogatással is lehet, hogyha a költségeit részben
megtérítik. Habár már most még drágábbak lettek ezek az egyetemi tanulmányok, mert aki
nem kerül be a kollégiumba, az albérletek arany áron mennek. Eddig egy lakást azért 40-
50.000,-Ft-ért ki lehetett venni. Most 120.000,-Ft-ért adják ki. Már az albérletek egyesülete is
tiltakozott ellene, hogy már a bérbeadók is felkapták a fejüket, hogy már eltúlozták ezt. De a
tanuláshoz a lehetőséget biztosítani kell. Én javaslom, hogy mindenki, aki Devecserből felső
oktatási  intézményben  tanul  és  szüksége  van,  adjuk  meg  a  lehetőséget  neki.  Tessék,
parancsolni.

Mayer Gábor Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság tagja: Az Oktatási,  Kulturális  és Sport
Bizottság nem határozatképes, de én is mindenféleképpen támogatom. Itt van két adat, amit
be kell írni a határozati javaslatba. A tavalyi évben a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének a 250 %-a, az 71.250,-Ft volt.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Igen.  De  azt  emeljük  fel.  Javaslom,  hogy
legalább 350 %-ra emeljük fel, mert olyan minimális ez az érték. Gondoljunk bele egyébként,



hogy a jegyzetek, meg az egyéb költségek mit jelentenek. Én azt mondom, hogy akinek van,
tehetsége az tanuljon és menjen. 

Bendes István jegyző: Akkor 350 %?

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 kívánjon  csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi pályázati fordulójához.
2./ A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának általános szerződési feltételeit fogadja el, és
vállaljon  kötelezettséget arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az általa nyújtott
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról valamint az elektronikus
adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot írja alá és küldje meg az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (1381 Budapest Pf. 1418) részére.
4./ A Képviselő-testület a pályázat kiírásával egyidejűleg döntsön a pályázó családjában az
egy főre jutó jövedelemhatárról, mely a 2017. évi fordulóban az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350 %-a, azaz 99.750,-Ft összegben határozza meg. 
5./ A Képviselő-testület a jövedelem feltételeknek megfelelt, határidőn belül benyújtott,
formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót rangsorolja szociális rászorultság
alapján és minimum 1.000,-Ft, maximum 5.000,- Ft havi támogatásban részesítse. 
6./ A Képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2017. évre
írja ki a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
7./ A Képviselő-testület a pályázati kiírásokat hirdetmény útján tegye közzé. A pályázati
kiírások az előterjesztés mellékletét képezik.
8./ A Képviselő-testület vállaljon kötelezettséget arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
9./ A pályázat kiírásának pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a döntést követően a 2017.
évi költségvetési koncepciójában, majd ezt követően költségvetési rendeletében biztosítsa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ - 8./, azonnal, folyamatos az ütemtervben foglaltak szerint
                9./ 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 

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

155/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx


A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület kívánjon  csatlakozni a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi pályázati fordulójához.

2./ A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára kiírandó
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójának általános szerződési feltételeit fogadja el, és
vállaljon kötelezettséget arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
az általa nyújtott támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához való csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis
használatáról szóló nyilatkozatot írja alá és küldje meg az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (1381 Budapest Pf. 1418) részére.

4./ A Képviselő-testület a pályázat kiírásával egyidejűleg döntsön a
pályázó családjában az egy főre jutó jövedelemhatárról, mely a 2017.
évi fordulóban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
350 %-a, azaz 99.750,-Ft összegben határozza meg. 

5./ A Képviselő-testület a jövedelem feltételeknek megfelelt, határidőn
belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a
pályázót rangsorolja szociális rászorultság alapján és minimum 1.000,-
Ft, maximum 5.000,- Ft havi támogatásban részesítse. 

6./ A Képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve 2017. évre írja ki a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

7./ A Képviselő-testület a pályázati kiírásokat hirdetmény útján tegye
közzé. A pályázati kiírások az előterjesztés mellékletét képezik.

8./ A Képviselő-testület vállaljon  kötelezettséget arra, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról
hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

9./ A pályázat kiírásának pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a
döntést követően a 2017. évi költségvetési koncepciójában, majd ezt
követően költségvetési rendeletében biztosítsa.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx


Határidő: 1./ - 8./, azonnal, folyamatos az ütemtervben foglaltak szerint
                  9./ 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület kívánjon  csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi pályázati fordulójához.
2./ A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának általános szerződési feltételeit fogadja el, és
vállaljon  kötelezettséget arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az általa nyújtott
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról valamint az elektronikus
adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot írja alá és küldje meg az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (1381 Budapest Pf. 1418) részére.
4./ A Képviselő-testület a pályázat kiírásával egyidejűleg döntsön a pályázó családjában az
egy főre jutó jövedelemhatárról, mely a 2017. évi fordulóban az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350 %-a, azaz 99.750,-Ft összegben határozza meg. 
5./ A Képviselő-testület a jövedelem feltételeknek megfelelt, határidőn belül benyújtott,
formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót rangsorolja szociális rászorultság
alapján és minimum 1.000,-Ft, maximum 5.000,- Ft havi támogatásban részesítse. 
6./ A Képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2017. évre
írja ki a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
7./ A Képviselő-testület a pályázati kiírásokat hirdetmény útján tegye közzé. A pályázati
kiírások az előterjesztés mellékletét képezik.
8./ A Képviselő-testület vállaljon kötelezettséget arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
9./ A pályázat kiírásának pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a döntést követően a 2017.
évi költségvetési koncepciójában, majd ezt követően költségvetési rendeletében biztosítsa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ - 8./, azonnal, folyamatos az ütemtervben foglaltak szerint
                9./ 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 

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

57/2016.     (IX.   27  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx


1./ A Képviselő-testület kívánjon csatlakozni a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi pályázati fordulójához.

2./ A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára kiírandó
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójának általános szerződési feltételeit fogadja el, és
vállaljon kötelezettséget arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
az általa nyújtott támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához való csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis
használatáról szóló nyilatkozatot írja alá és küldje meg az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (1381 Budapest Pf. 1418) részére.

4./ A Képviselő-testület a pályázat kiírásával egyidejűleg döntsön a
pályázó családjában az egy főre jutó jövedelemhatárról, mely a 2017.
évi fordulóban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
350 %-a, azaz 99.750,-Ft összegben határozza meg. 

5./ A Képviselő-testület a jövedelem feltételeknek megfelelt, határidőn
belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a
pályázót rangsorolja szociális rászorultság alapján és minimum 1.000,-
Ft, maximum 5.000,- Ft havi támogatásban részesítse. 

6./ A Képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve 2017. évre írja ki a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

7./ A Képviselő-testület a pályázati kiírásokat hirdetmény útján tegye
közzé. A pályázati kiírások az előterjesztés mellékletét képezik.

8./ A Képviselő-testület vállaljon  kötelezettséget arra, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról
hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

9./ A pályázat kiírásának pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a
döntést követően a 2017. évi költségvetési koncepciójában, majd ezt
követően költségvetési rendeletében biztosítsa.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ - 8./, azonnal, folyamatos az ütemtervben foglaltak szerint

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx


                  9./ 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 

4./ Napirendi pont:

Devecseri diákok tankönyv költségeinek átvállalása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést
mindenki megkapta. Itt akkora összegről van szó, hogy javaslom, hogy támogassuk és adjunk
lehetőséget. 

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Sajnos az összeg az jóval nagyobb,
mint a tavalyi évben, ugyanis nagyon sokan nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban. Pl. ha a Startmunka-programban dolgozik mind a két szülő, akkor már kiesnek
ebből. A tavalyi évben 200.000,-Ft alatt volt ez a támogatás és ettől függetlenül, hogy most
már 4 osztályig ingyen kapják. Ez a felső tagozat tulajdonképpen. Azok közül is csak a
devecseriek támogatása. Nos mivel minden évben kértük és az önkormányzat minden évben
kifizette, ezért javasoltuk, de egy kicsit félve, megmondom őszintén, mert az összeg az több
mind a duplája, mint ami tavaly volt.

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

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De mindenféleképpen támogatandó
és egyértelmű támogassuk a devecseri szülőket. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én azt javaslom, hogy erre fordítsunk. 

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  lakóhellyel,  vagy  érvényes  tartózkodási  hellyel
rendelkező  a  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskolába  járó  azon
tanulók számára, akik nem részesültek ingyenes tankönyvellátásban, azok részére ingyenesen
biztosítsa a tankönyvet a 2016/2017-es tanévben, melynek fedezetéül az Önkormányzat 2016.
évi költségvetését jelölje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
igazgatóját értesítse és az egyéb 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:



156/2016.     (IX.   27  .)     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  lakóhellyel,  vagy  érvényes
tartózkodási hellyel rendelkező a Gárdonyi Géza Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti  Iskolába járó azon tanulók számára,  akik  nem
részesültek  ingyenes  tankönyvellátásban,  azok  részére  ingyenesen
biztosítsa a tankönyvet a 2016/2017-es tanévben, melynek fedezetéül
az Önkormányzat 2016. évi költségvetését jelölje meg.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az intézmény igazgatóját értesítse és az egyéb szükséges
intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Én  akkor  annyit  kérek,  hogy  legyen  bent  a
Devecseri Ujságban, hogy a testület jóváhagyta.

Bendes István jegyző: Jó. Rendben.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De, mindenképpen mert a múltkor sem volt bent.

Dukán Gabriella aljegyző: De azért nem volt bent, mert még a testület nem döntött. Még
csak a Bizottság döntött.

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

5./ Napirendi pont:

A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
kérelme (Redőny vagy roló beépítése)

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést
mindenki megkapta. A kérelmet áttanulmányoztam. Maximálisan támogatom, szükség van
erre, érthető.



Mayer     Gábor   Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság tagja: Annyit  szeretnék kiegészítésként
elmondani, hogy az új szárny az tulajdonképpen az udvarnak a várkert felőli része, és ott 3
terem van.  Egy rajzterem,  egy osztályterem,  meg  ez  az  úgynevezett  természettudományi
tanterem, ahol természettudományi és zenei órák vannak. Ez a középső terem melegszik fel
iszonyúan, ezért ezt az egy termet írtuk be. De hosszútávon biztos, hogy mind a háromra kell.
Na, most itt  a kérelmezők Horváthné Fatalin Zsuzsanna,  Czeidli  József, Tóth Albert,  akik
főleg ott tanítanak, ők kérelmezték. Én maximálisan támogatom ezt. Igazából mondhatjuk,
hogy erre minden megoldás érdekelne, csak valahogy ott tudjunk árnyékolni. Tehát itt van a
redőny,  a  reluxa,  ami  az  óvodában van.  pl.  az  a  kis  pergola  jellegű.  Csakhogy ott  mivel
szigetelt a fal nem biztos, hogy megoldható technikailag. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Legcélszerűbb  a  redőny,  mert  az  télen
hőszigetel, nyáron árnyékol és nem drágább, mint a roló, mert tulajdonképpen ugyanazok az
arányok, ugyanazok a rétegek.

Bendes István jegyző: Egy megoldás lehet még. Csak nektek kellene megtudni, hogy szabad-
e. A hivatalnál alkalmaztuk, hívtuk a fóliázókat és lefóliáztattuk komplettben az udvar felé
néző ablakokat, és rengeteget fog. Csak nálatok nem tudom, hogy oktatás zajlik, hogy vesz-e
el annyi fényt, hogy árthat-e, mert akkor nem szabad. Csak lehetne. A roló az mindenképp. 

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Összeg szerűen, hogyha hasonló ár,
a roló, mint a redőny akkor azt választanám.

Bendes István jegyző: Nem olyan vészes. Csak mondom, hogy pluszba gondolnám. Hogy
szabad-e, vesz-e el annyi fényt, ami miatt nem szabad. Zavaró-e az iskolában. Ha megnéznék,
nálunk. Az iskolába megérné pluszba.  Ha nálatok azt mondják a pedagógusok, hogy nem
lehet, mert akkor itt nem látnak a gyerekek, akkor nem. Ha lehet, akkor pluszban megérné. Ez
nem  egy  akkora  költség.  Sokat  fog  szintén.  Mi  kipróbáltuk  és  látjuk,  hogy  hat.  Mi
rendelhetünk rolókat, pluszba azért mondom ez is jó. 

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Jó, akkor majd megnézzük. Most
összeget nem írtunk oda, három ablakról van szó.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ez a három ablak összesen
30.000,-Ft körül van.

Bendes István jegyző: Támogassuk.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Szerintem annál egy kicsit több lesz.

Bendes István jegyző: Melyiket kértek, redőnyt, vagy rolót, vagy mindegyiket? A roló az
belülre, a redőny az kívülre. Támogatható mind a kettő. 

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Szerintem a külső redőny az tud
igazából védeni.

Bendes István jegyző: Az fog sokat. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A külső redőny, és mind a három ablakra, és
akkor az megoldódik.

Bendes István jegyző: Akkor a redőny sokat fog már. 

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Egy pillanat. Most mind a három?
Akkor az sokkal több lesz.

Bendes István jegyző: Nem baj.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A középső terembe a három nagy ablakra. Erről van
most szó. Akkor kérjünk árajánlatot, vagy jegyző úr kér. 

Bendes István jegyző: Akkor az legyen. Megoldjuk mi, hogy a középső teremben, mind a
három ablakra.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Jó. Köszönöm. 

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

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  Horváthné Fatalin Zsuzsanna, Czeidli József, Tóth Albert
pedagógusok kérelmének adjon  helyt, és támogassa, hogy a Devecseri Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Devecser, Várkert 1. szám alatti
iskolaépületben a természettudományos és zenei oktatásra használt tanterem 3 ablakára külső
redőny kerüljön beépítésre, melynek fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből
biztosítsa.
2./  A Képviselő-testület kérje fel és hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban
jelzettek megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye és dokumentumokat
aláírja, valamint kérelmezőket és az intézmény igazgatóját a fenti döntésről tájékoztassa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

157/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület Horváthné Fatalin Zsuzsanna, Czeidli József,
Tóth Albert pedagógusok kérelmének adjon helyt, és támogassa, hogy



a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Devecser, Várkert 1. szám alatti iskolaépületben a
természettudományos és zenei oktatásra használt tanterem 3 ablakára
külső redőny kerüljön beépítésre, melynek fedezetét az Önkormányzat
2016. évi költségvetéséből biztosítsa.

2./  A Képviselő-testület kérje fel  és hatalmazza fel  a polgármestert,
hogy az 1./ pontban jelzettek megvalósítása érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye és dokumentumokat aláírja, valamint
kérelmezőket és az intézmény igazgatóját a fenti döntésről
tájékoztassa.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
            

Határidő: 1-2./ azonnal

6./ Napirendi pont:

Költségvetési támogatás átadása Noszlop Község Önkormányzata részére

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést
mindenki megkapta. Ez havonta 2.600.000,-Ft, amit Devecser igényel le és át kell adni a
normatív támogatást a noszlopi Önkormányzatnak, az óvoda működtetésére. Különösebb vitát
ez nem igényel. 

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 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 2. számú melléklet II.1., II.2. és III. 5. pontjában meghatározott költségvetési
támogatás átadását Noszlop Község Önkormányzatának a mellékelt megállapodás tervezet
szerint fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 
Határidő: 1-2./ azonnal

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

158/2016.     (IX.   27  .)     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 Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklet II.1.,
II.2. és III. 5. pontjában meghatározott költségvetési támogatás
átadását Noszlop Község Önkormányzatának a mellékelt
megállapodás tervezet szerint fogadja el.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás
aláírására.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal

7./ Napirendi pont:

Betegút Egyesület kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megállapítom, hogy a  kérelmet  mindenki
megkapta. A Betegút Egyesület kérelme itt gyakorlatilag nem anyagi támogatást kérnek,
hanem telefon kapcsolatot kérnek, hogy minél több embert tudjanak beszervezni. Tehát éljünk
a lehetőséggel, lehetőséget adjunk rá.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Bármilyen segítséget.    

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát az, hogy megadjuk a telefonszámot. Nincs
itt az, hogy most nekünk pénzt kellene adnunk. Itt nem kérnek pénzt, csak kapcsolatot kérnek.

Mayer  Gábor  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Támogassuk  és  bízzuk  meg  a
Devecseri Városi Könyvtárat, vagy a Művelődési Házat.

Bendes István jegyző: Az a legjobb igen.

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági
tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Betegút Egyesület levelét
tárgyalja meg és kérje fel a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házat, hogy vegye fel a
kapcsolatot az egyesülettel. 



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az érdekelteket
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

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

159/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Betegút
Egyesület levelét tárgyalja meg és kérje fel a Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Házat, hogy vegye fel a kapcsolatot az
egyesülettel. 

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az érdekelteket értesítse.
 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

8./ Napirendi pont:

Őszi Fény Nyugdíjas Klub kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megállapítom, hogy a  kérelmet  mindenki
megkapta. Támogatva van, szombaton megtörtént a rendezvény. Elvitték őket. Tudomásul
vesszük, köszönöm.

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 az Őszi Fény Nyugdíjas Klub
kérelmét támogassa és utólagosan járuljon  hozzá ahhoz, hogy a Devecseri Sportegyesület
buszával történt 2016. szeptember 24-i utaztatásuk Devecser - Pápakovácsi vonatkozásában
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből kiegyenlítésre kerüljön.
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  az  1./  pontban  foglaltak
teljesülése  érdekében  a  szükséges  intézkedést  megtegye  és  a  fenti  döntésről  kérelmezőt
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

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

160/2016.     (IX.   27  .)     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 Őszi
Fény Nyugdíjas Klub kérelmét támogassa és utólagosan járuljon
hozzá ahhoz, hogy a Devecseri Sportegyesület buszával történt 2016.
szeptember 24-i utaztatásuk Devecser - Pápakovácsi vonatkozásában
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből kiegyenlítésre kerüljön.

2./ A Képviselő-testület  hatalmazza fel  a polgármestert,  hogy az 1./
pontban  foglaltak  teljesülése  érdekében  a  szükséges  intézkedést
megtegye és a fenti döntésről kérelmezőt értesítse.
 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

9./ Napirendi pont:

A devecseri Művelődési Ház felnőtt képzőművészeti szakkörének kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megállapítom, hogy a kérelmet mindenki
megkapta. Pénzbeli támogatást kértek.

Mayer  Gábor  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: A felnőtt  szakkör.  Trombitás
Veronika tartja itt nekik fent az emeleten lévő teremben. Ez a szakkör nagyon régóta működik
és most egy kiállítást szeretnének csinálni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen. Mennyi volt a tavalyi támogatásunk? 

Mayer  Gábor  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Tavaly  nem  kértek  egyébként.
Időszakosan szoktuk őket támogatni. Szerintem 30.000,-Ft-tal támogassuk, azzal meg tudják a
kiállítást nyitni. De megkérdezzük? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Kérdezzük meg, 30.000,-Ft – vagy 50.000,- Ft.

Kozma György képviselő: 50.000,- Ft azt hiszem. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó, akkor javaslom az 50.000,-Ft-ot.

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 a  Művelődési  Ház  felnőtt
képzőművészeti szakköre kérelmének adjon helyt és 50.000,-Ft-os keretösszeget biztosítson
az Önkormányzat költségvetéséből eszköz- és anyagszükségletének megvásárlására.
2./  A  Képviselő-testület  kérje  fel  a  felnőtt  képzőművészeti  szakkört,  hogy  az  Adventi
időszakban  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  Kastélykönyvtárának
galériájában kézműves kiállítást tartson.
3./ A Képviselő-testület kérje fel a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házat, hogy az
Adventi időszakban a felnőtt képzőművészeti szakkör részére a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési  Ház Kastélykönyvtárának galériájában a  kézműves kiállítás  helyét  ingyenesen
biztosítsa.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az érintetteket
értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye és dokumentumokat aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal, folyamatos

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

161/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Művelődési Ház felnőtt  képzőművészeti  szakköre kérelmének adjon
helyt  és  50.000,-Ft-os  keretösszeget  biztosítson  az  Önkormányzat
költségvetéséből eszköz- és anyagszükségletének megvásárlására.

2./ A Képviselő-testület kérje fel a felnőtt képzőművészeti szakkört,
hogy  az  Adventi  időszakban  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és
Művelődési  Ház  Kastélykönyvtárának  galériájában  kézműves
kiállítást tartson.

3./  A Képviselő-testület  kérje  fel  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és
Művelődési  Házat,  hogy  az  Adventi  időszakban  a  felnőtt
képzőművészeti  szakkör  részére  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és
Művelődési  Ház  Kastélykönyvtárának  galériájában  a  kézműves
kiállítás helyét ingyenesen biztosítsa.

4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről  az  érintetteket  értesítse  és  a  szükséges  intézkedéseket
megtegye és dokumentumokat aláírja.



 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal, folyamatos

10./ Napirendi pont:

ASP pályázaton való részvétel

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Bendes     István     jegyző: Az írásos előterjesztés kiosztottuk mindenkinek. Ez arról szól, hogy
2017. január 1.-gyel kötelesek vagyunk az ASP rendszerhez csatlakozni. Ehhez pályázhatunk
7.000.000,-Ft-ban. Ebből  3.150.000,-Ft-ot eszköz, számítógépek, olvasókártyák, rendszer, 2
db monitornyomtató beszerzésére használhatunk fel. A többi a dolgozók képzésére, és a
szakemberek megfizetésére használható fel, akik ezt a rendszert beindítják és beállítják. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Javasoljuk a pályázat benyújtását. 

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 pályázatot nyújtson be a
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
felhívásra (A pályázat kódja: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16). Az igényelt támogatás 7.000.000,-
Ft. A pályázó által biztosítandó önrész 0 %. 
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  pályázatot  benyújtsa,  a
szükséges dokumentumokat aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

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

162/2016.     (IX.   27  .)     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 pályázatot
nyújtson be a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez felhívásra (A pályázat kódja:



KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16).  Az  igényelt  támogatás  7.000.000,-Ft.  A
pályázó által biztosítandó önrész 0 %. 

2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a
pályázatot benyújtsa, a szükséges dokumentumokat aláírja.
 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

12./ Napirendi pont:

Lakatos utcába vezető földút feltöltése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Lakosság kérelme. Fábián Attila adta be a
kérelmet. Gyakorlatilag ezt az utcát nem csak feltölteni kellene, hanem le kellene aszfaltozni.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tavaly megígértük. Tavaly úgy volt, hogy lesz rá
pályázat, de közben nem volt. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Én azt  javaslom,  hogy nézzük  meg,  hogy
maradt-e pénzünk a költségvetésünkben itt a társulásnál, mert azért az egy külön kategória.

Bendes István jegyző: Gyakorlatilag, ha azt mondjátok, hogy nem, akkor be lehet tervezni
ezt jövő évre, hogy megtegyük. Egyébként azt elmondom, hogy pályázatba betettük. De a
pályázatról még nincs döntés. Az iskolai sportpályát tettük be, ha emlékeztek és betettük azt
az utcát, amelyikben a Lakatos utca bent van. De erről döntés nem született ez idáig.
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó tegyük be a jövő évbe. A másik az, hogy azt
azért megkérdezem, vagy felhívnám a figyelmet, hogy az úgy nevezett Malom árok, ami a
Sándor  majorból  jön  lefelé,  gyakorlatilag  benőtte  a  növényzet.  Én  az  egyik  oldalát
letisztítottam, de az árkot, azt ki kellene tisztítani, mert megint gazos.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De én ezt mondtam a Startmunka-program kapcsán.
Van, egy brigád akkor megcsinálhatná.

Bendes István jegyző: Az a gond, hogy nincsen bent a tervben. Meg fogja érni, hogy a jövő
évi  tervbe eleve tegyük be,  mert  akkor  úgy pályázhatunk,  hogy mi helyrajzi  szám. Tehát
minden ilyen Startmunka-programnál meghatároztunk helyrajzi számokat. Határozzuk meg,
hogyha ki jönnek ellenőrizni. Határozzuk akkor meg. 



Óvári  Márton  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja:  Óvári  Márton  Gazdasági  és
Ügyrendi  Bizottság  tagja: Akkor  a  Startmunka-program  tervezésénél  ott  kellene  ülni  a
képviselőknek, hogy átbeszéljük a programot.

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

Bendes István jegyző: Akkor üljünk le tavasszal, hogy mégis mely területeket.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Úgy hangzott, hogy tavasszal ide bekerül a fő
összesítő. 

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Az úgynevezett Malom árok. De
annak idején a legelső Startmunka-program fázisában kipucolták.

Bendes István jegyző: De nem elég akkor, vissza nőtt. Akkor be kell tenni, mert van ilyen
lehetőség, mert ezek mindig nőnek.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Az  a  helyzet,  hogy  van  kettő  db  70  cm
átmérőjű nyárfa az árokban, ami annyit jelent, hogy ott a víz nem fog elfolyni. A halastónak
az úgynevezett lecsapolt vize vissza fog szivárogni. Ott aztán megint lesz egy halastó, egy
mély fekvésű terület.  Azt szeretném megkérdezni,  mert  ott  nagy ütemben erdőirtást,  vagy
valami bozótirtást végeznek, ott a startosok nem tudom, hogy, hol mert ott van traktor is. Nem
tudom meg kellene néznünk, hogy ott milyen munka folyik, mert én arról nem tudok, hogy
valamilyen engedély lett volna kiadva.

Bendes István jegyző: Kipucolják ott. Az a mi közterületünk volt. Kipucolják ott és most
megoldódik annak árával az, hogy nekünk telepítenünk kell fát. A jóváhagyott, kivágandó,
akkor az megoldódna, és nekünk nem kellene fizetnünk semmit. Akkor ott be lesz telepítve
fával.  Kijött az erdészet és kaptunk egy nagyon szűk határidőt és bele fogunk kapni.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Jó,  csak  azért,  hogy képbe  legyünk,  mert
megmondom őszintén, hogy nem kapunk tájékoztatást. 
 
Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor ott miért vágtak ki egészséges platán fát? 

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

Bendes István jegyző: Van ilyen pályázat a közterületeken, és akkor ez a gond megoldódna.
A Lakatos utcában akkor az lenne, hogy a jövő évi költségvetésbe betesszük.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A jövő évi költségvetésbe. Meg ugyan úgy a
Nagy László utcának a folytatását.



Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor ezt a két utcát, mind a kettőt egyszerre. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Mindenki ezt a két utcát használja egyébként. 

Bendes  István  jegyző: Akkor  egyszer  a  Lakatos  utca,  meg  a  Nagy  László  utca.  Akkor
javasoljátok. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Mind a Simon István utca.

Bendes István jegyző: Annyi már nem fog beleférni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság: A Simon István utca és a Lakatos utca összekötő
részt, a kerékpáros földutat. 

Bendes István jegyző: A Simon István utca és a Lakatos utca között. Ebben döntés született,
csináljuk meg a földmunkát. Amellett, hogy ezt betesszük, azért hozzátehetjük.   

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor mind a két utcát bele kell tenni.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság: Igen jövőre azt majd beletesszük.

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  értsen  egyet  Fábián  Attila
kérelmével, a Lakatos utca földútja felújítását a 2017. évi költségvetésébe tervezze be.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

163/2016.     (IX.   27  .)     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 értsen
egyet Fábián Attila kérelmével, a Lakatos utca földútja felújítását a
2017. évi költségvetésébe tervezze be.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

13./ Napirendi pont:

CC Color Kft. kérelme 487/1, 487/2, 487/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
vonatkozóan 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést
mindenki megkapta. Nem tudom, hogy hol van, mi a helyszín?

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     ügyrendi     Bizottság     tagja: Mivel foglalkozik?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Mivel foglalkozik? Mert jó lenne tudni. Nincs
mellékelve. Csak szeretném tudni, hogy hol van ez a terület, mert megint ilyen homályban
vagyok. 
 
Bendes István jegyző: Ki tudom nyomozni gyorsan.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Holnapra kérünk egy térképet.

Bendes István jegyző: Jó. De megkérdezem addig is.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Meg mi ez, milyen tevékenységet végez? Mert
azért 3.000 m2 területről van szó. 

Kozma György képviselő: Meg mit csinál?

Bendes István jegyző: Mindjárt kiderítjük.

Kozma György képviselő: Meg 600,-Ft-ért árultuk. Mert arról volt szó, hogy fel lesz emelve
a telekár. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De egyelőre még nem. Azt mondták,  hogy
most kell majd döntenünk.

Bendes István jegyző  : Meg kéne.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Pont  a  devecseriek  miatt  nem  akarták
felemelni. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igen-igen. Nem devecseriek, most fel lehet emelni.

Kozma György  képviselő: Így van.  Én is  azt  gondolom,  hogyha  Ajkát  nézzük  az  ajkai
viszonyokat meg kellene emelni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja  : Meg  kellene.  Ebben  nem tudunk  dönteni.
Akkor  tudunk  dönteni  felelősséggel,  hogyha  tudjuk,  hogy  milyen  tevékenységet  akar
folytatni. Mehetünk tovább.

14./ Napirendi pont:

Cement beszerzése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést
mindenki megkapta. Nagyon fontos, 38 q cementet kérnek. Itt van egy olyan, hogy a
betonelem gyártás és a lerakás keretében 28 tonna?

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

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát azt nem értem, hogy erre kerülhessen sor.
De a következőben fel van sorolva, hogy 38 q. Én a 38 q is megmondom őszintén, sokallom. 

Kozma György képviselő: A Startmunka-programért a polgármester úr felel nem? Ez benne
van a Startmunka-program költségvetésében.

Bendes István jegyző: Ez nem a Startmunka-program. Arról van szó, hogy 38 q cementhez
kell az engedélyetek, ami a Startmunka-programon kívül van. 

Kozma György képviselő: De hova?

Bendes István jegyző: Ott van felsorolva. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Piactér, kerítésépítés, kemenceépítés. Erről jut
eszembe, jegyző úr, megvan az engedélye most már a piactérnek, mert a műemlékvédelem? 

Bendes István jegyző: A kemencének beadták a rajzát.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De maga az egész az piactér lesz.

Bendes István jegyző: Ott még nem tartunk, hogy piactér. Egyelőre nincs még rá működési
engedély. Igazán nem is működik még piacként. 
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Csak azért.

Bendes István jegyző: Egyedi engedélyek voltak kérve, amíg működött naponta, a lakossági.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Csak azért kérdezem, mert a 38 q cement
az nem kevés. 

Kozma György képviselő: Hát én egyszer megkérdeztem, amikor építették itt a hátsó traktust
és azt a választ kaptam, hogy a Startmunka-programban bent van. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Akkor  vegyük  le  a  napirendről,  majd
meglátjuk. Megmondom őszintén, már mind elkészült. Most utólag kér hozzá. 

Dukán Gabriella aljegyző: Már az augusztusi ülésen is kérte. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Én  meglettem  egy  kicsit  dorgálva,  hogy
tényleg nem úgy van az a 15 m2, ahogy én számoltam, mert azt mondták máshová is kell. Nem
tudom, hogy hova máshová kellett volna még az a 25 m2  tér kő. De azért megkérdőjelezném
azt  is,  hogy ki tervezte  ide a  gyalogátkelőhelyet  úgy,  hogy „V” alakban viszi  át  a  másik
oldalra és a járdán. Felesleges pénzkidobás. Most ki kellett szedni egy reklámtáblát onnan.
Srégen átvisszük,  meg van törve  és  vigyük a  túl  oldalra  srég  alakban,  hogy bevisszük a
járdára.  Nem lehetett  volna  egyszerűbben,  egyenesen  átvinni  oda?   Ezt  tanítani  kéne  az
egyetemen, hogy ilyet nem szabad tervezni emberek. Ilyet nem szabad tervezni. Azért, hogy
legyen egy csomó járdánk ez olyan felesleges. Egy helyett, csinálunk négyet. 

Kozma György képviselő: De, ki csinálta?

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

Bendes István jegyző: Ki a  járdásunk? Akivel terveztettünk a lámpák miatt  a Szabadság
téren, hogy át tudjuk venni. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nem tudom, de én egy kicsit furcsának tartom.
Ez be lett tervezve. Csak nem ezt hagytuk jóvá, hogy ilyen formában, hogy „V” alakban.
Csak ez pont duplája. Na, mindegy.  Hihetetlen.  

Bendes István jegyző: Tudom, hogy azokkal egyeztettek, hogy hogyan hagyják jóvá, akik itt
dolgoznak. Azokkal le lett egyeztetve. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tudom. Csak nem kellett volna a túloldalra. Ki
kell menni a helyszínre. Aztán meg van törve, aztán 3 m, vagy 4 m-es helyett csináltunk 15
m-eset. A másik oldalon egy helyett csinálunk kettőt. A másik gyerek bejárat az nem is üzemel
ott az óvodánál. De ha üzemel, akkor átmegy egyenesen és mind a két irányba el tud menni.
Ezt nem tudom. Jó, akkor mi legyen ezzel?

Bendes István jegyző: Vegyünk oda cementet akkor is.

Kozma György képviselő: Nem veszünk cementet. Miért vennénk cementet? Ha valaki előre
megvette,  az  akkor  megvette.  Azt  szeretném  megkérdezni,  hogyha  megcsinálta.  Azt
Startmunka-program pénzből kell meg valósítani? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. akkor a következő akkor nem foglalunk
állást.

15./ Napirendi pont:

Szent Imre utca 17. szám alatti ingatlan villanyszerelési árajánlata

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megkaptuk a villanyszerelési árajánlatot ez a
Szent Imre utca 17-re, 1.326.930,-Ft. Itt merült fel egyébként az a gondolat, hogy a
Vöröskeresztesek, amit felajánlottak, hogy csináljuk meg  három évre a szerződést az
albérletre akkor mindenki azt mondta, hogy ne beszéljek, abból a pénzből meg lehet csinálni,
ami ott van. Csak a villanyszerelés is ennyi volt. Hol van még a festés, a javítás? Hol van a
többi?  A gáz szintén. Erről ennyit.

Bendes     István     jegyző: Eredetileg itt is több pénz volt, ha emlékszünk a Vöröskereszt sem
ennyit mondott, volt ennél magasabb összeg és erről ment le az 1.160.000,-Ft-ra. És itt közben
felvetődött egy más gondolat is. A Vöröskereszttel mi is egyeztettünk. De arról még nem jött
írásos anyag, hogy komolyan gondolják-e. Az is felvetődött, hogy a lakóparkban lévő háznak
a bérleti díjára adnának támogatást. Akkor meg nem kell arra költség. Az is igazából járható
út, hogy akkor ők azt viszik tovább. Óvári Márton elmondja a harmadik verziót. Azt ígérték a
Vöröskeresztnél, hogy utána járnak, hogy mennyiért szeretné eladni a bácsi ezt az ingatlant.
Erről még nem tudunk árat. Jelen pillanatban van az önkormányzatnak a lakásos  számlán
12.000.000,-Ft-ja. Lehet, hogy ezt még ki kell egészíteni. Nem tudom, hogy mennyi annak a
háznak az ára.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: 10.000.000,-Ft-ért meg lehet venni.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor vegyük meg inkább 10.000.000,-Ft-ért, mint
1.300.000,-Ft forintért béreljük 3 évre. Nem ér meg annyit.

Bendes István jegyző: 10.000.000,-Ft-ért meg lehet venni?

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

Bendes  István  jegyző: Ha  10.000.000,-Ft-ért  meg  lehet  venni,  akkor  inkább  azt  kellene
csinálni.

Kozma György képviselő: Akkor meg azt kellene csinálni.

Bendes István jegyző: Te tudod az árát biztos?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát annyiért adták el a Karcsiék is.

Kozma  György  képviselő: Azt  kellene  csinálni,  nem  megvenni  azt  a  házat,  hanem  a
Vöröskeresztet be kell hozni ide a kultúrházba és akkor a létszám gond is megoldódik.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Itt az a probléma Gyuri, Hogy a lakóparkban
nincsen közösségi ház. A lakóparkban ott van tulajdonképpen a megalakult Nyugdíjas Klub,
ott vannak a fiatalok, ott vannak a sportolók. Ott kölcsönösen mennek ide-oda a nyugdíjasok.
Azért megmondom őszintén, én nagyon jó ötletnek tartom, hogy vegyük meg. Az egyik részét
még  lakásnak  is  lehet  használni  akár,  a  másik  része  maradjon  így,  mert  az  a  lakópark
tulajdonképpen teljesen elszigetelődik akkor a településtől, nincs egy közösségi rész. Én azt
mondom, mert akkor még egy lakást lehet ott használni, mert elég szép nagy. Ismerem. Én
inkább efelé hajlok.

Bendes István jegyző: Akkor kérjünk árajánlatot a lakótól és akkor visszahozzuk a testületi
ülésre. 

Kozma György képviselő: Akkor kérjünk először egy árajánlatot. 

Bendes István jegyző: Akkor sztórnozzuk ezt. Akkor várjunk addig, amíg megszerezzük az
árajánlatot a másik ingatlanra.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Gyorsan be kell kérni akkor az árajánlatot. 

Bendes  István  jegyző: Akkor  két  héten  belül  beszerezzük  az  árajánlatot.  Akkor  kérjünk
hivatalosan árajánlatot. 



Rosta Zoltán Szociális,  Egészségügyi,  Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Mi
van, ha nem akarják eladni. Úgy tudom, hogy a tulajdonos az egyik az egyik pillanatban el
akarja adni, a másik pillanatban nem. A nélkül nem lehet eladni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De már volt olyan, hogy el akarták adni. Nem
tudom, hogy elakarják-e adni.

Bendes István jegyző: Akkor kérjünk hivatalosan árajánlatot. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De most elkezdtek számolni, hogy ha 3 évig a
Vöröskereszt  ott  van,  akkor  inkább van 3 évig  tisztességes  bevételük.  Azért  nem akarták
eladni.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság tagja: Meg le  kell  fektetni,  hogy nem feltétlen lesz a
Vöröskeresztes ház.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Ez  volt  a  gondolatmenet.  Akkor  döntsünk
egyébként, hogyha nem tudjuk megvenni az ingatlant, hogy akkor a Képviselő-testület elé
úgy vigyük be, mert egyébként a Bizottság már megtárgyalta, hogy a bérleti díjat fizessük ki a
Vöröskeresztes támogatásból. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor azt most megint három évre?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Akkor  maradjunk  annál,  hogy a  villamos
részre az ajánlatot elfogadjuk. Megnézzük, hogy milyen pénzből tudjuk finanszírozni. Mert
ehhez legalább még kell 8 millió forint ahhoz, hogy üzemelhessen, akár a Vöröskereszt által,
akár használható legyen az.

Bendes István jegyző: Nem kell akkora összeg, mert igazából a gáznak az ára is érkezőben
van, szétszedik. Igazából, egymillió valamennyiből meg lehet a villany belül. Ott a gáz is.
Oda  vittük,  mert  rendbe  rakattuk,  visszarakattuk  a  közműveket.  A szennyvíz  csatlakozás
megvan.  A  háznak  statikusan  nincs  semmi  baja.  Igazából,  hogyha  bekerül  a  villany,
megoldjuk a háznak a fűtését, ott igazából festési munkák vannak. Szakaszosan is meg lehet
oldani, sőt a jobb oldalán azt sem, mert nagyon sok helyen csempézett a komplett egész része.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De a külső homlokzatot meg kell csinálni.

Bendes István jegyző: Lakhatóvá válik az ingatlan egyből. 

Rosta  Zoltán  Szociális  Egészségügyi,  Rend  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja:
Rendben van. Akkor a Vöröskeresztnek szeretnék odaadni.  De azt sem szabad elfeledni a
Vöröskereszt nyáron táboroztat. Akkor a polgárőrség.



Bendes István jegyző: Nem azt mondtuk. Azt mondta elnök úr, hogy akkor is fogadjuk el ezt
az árat,  mert ez nem olyan rossz ár, hogyha véletlenül nem a Vöröskeresztnek adjuk oda,
akkor is el kellene kezdeni lépegetni az épület rendbe tételével, hogy a végén mi azt használni
tudjuk másra.   

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ahhoz, hogy tudjuk használni, ahhoz a külső
vakolatot  is  le  kell  festeni,  vagy  valamit  kezdeni  kell,  mert  a  vörösiszap  szín  azért  ne
maradjon ott. 

Bendes István jegyző: Mert az azért csúnya. De mondom belülről, ha a villany meg lesz, ha a
fűtés meg lesz, akkor már lakható. Utána meg lehet a külső festés.

Rosta Zoltán Szociális,  Egészségügyi,  Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az
pedig lakva, apránként meg lesz.

Bendes István jegyző: De jó ez az ár egyébként. 

Szövérfi Zoltánné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
Annyit szeretnék mondani, hogy december 31.-ig van a Vöröskeresztnek szerződése, addig
meg kellene oldani. 

Bendes István jegyző: Én azt mondom, hogy rendkívülire összeülünk. Ha tudjuk az árat,
akkor azonnal kiküldjük a testület felé.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A következő, az elmúlt bizottsági ülésen abban
állapodtunk  meg,  hogy  2-3  hét  múlva  visszatérünk  arra  az  ingatlanra  a  Vöröskereszt
képviselőivel.  Akkor az még akkor benne van.

Bendes István jegyző: Így van. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor szavazzunk az árajánlat elfogadásáról.

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, Szent I. u. 17. szám alatti önkormányzati ingatlan
villamos szerelésére Varga László villanyszerző mester által benyújtott –  1.326.930,-Ft –
árajánlatot fogadja el, melynek fedezetéül az Önkormányzat 2016. évi költségvetését jelölje
meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy 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:

164/2016.     (IX.   27.)   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, Szent I. u. 17. szám alatti
önkormányzati ingatlan villamos szerelésére Varga László
villanyszerző mester által benyújtott –  1.326.930,-Ft –  árajánlatot
fogadja el, melynek fedezetéül az Önkormányzat 2016. évi
költségvetését jelölje meg.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő:1-2./ azonnal, folyamatos

16./ Napirendi pont:

Önkormányzat tulajdonában lévő útpadkák javítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést
mindenki megkapta. Itt az előterjesztésben úgy szerepel, hogy Holczinger László és Óvári
Márton képviselők nézzék meg és a teljesítést jegyezzék ellen és igazolják le. A következő,
utána néztem egyébként, összeférhetetlen ez a dolog. Mi teljesítést, pénzügyi kifizetést így
nem engedélyezhetünk a jogszabály szerint, mivel ezt megfelelő szakképzettségűnek kell. A
számviteli törvény is előírja, hogy megfelelő végzettségű ember végezze el. Mi most ebből ki
vagyunk zárva. 

Bendes     István     jegyző: Az a problémánk a hivatal részéről, hogy ugye én egyeztettem,
kimentem a két képviselő úrral.

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

Bendes     István     jegyző: Mi egyeztettünk, hogy milyen utcákat kell megcsinálni. Aztán a végén
nem mind az lett megcsinálva, meg amit megnéztünk az sokkal több volt, mint ami a végén
belefért magába a munkába. Mi ezt akkor is láttuk. Mi kimentünk, egyeztettetek, hogy akkor
ezek az utcák legyenek megcsinálva. Ezek az utcák el is készültek. Ti meg kihívtátok, hogy ez
meg, ez legyen. Ezek közül van olyan is, ami nem volt bejelölve abban a tervben.
Szerződésünk meg nincs a kivitelezővel. Valamilyen módon meg kell oldanunk. Úgy tudom a
munkák elvégződtek, a kivitelező azt jelezte felénk.



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

Bendes     István     jegyző: Ti tudjátok, hogy van-e még. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Domb utca – Lakatos utca kereszteződés, hát ott
nem csináltak semmit.

Bendes     István     jegyző: Az üres. Látod? Van olyan.

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

Bendes     István     jegyző: Ezt meg a vállalkozótól kaptuk. Mi már nem voltunk kint vele akkor
élesben, amikor azt mondtátok, hogy ezt csináld, azt csináld. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Mi külön nem mutattunk meg semmit,
megmondom őszintén, egyedül azt a fekvő rendőrt beszéltük részletesen ott át, hogy hogyan
legyen. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Meg az út padkákat, a legrosszabbakat.

Bendes István jegyző: Akkor járjuk végig valamikor.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A következő a javaslatom. Jegyző úr az lenne a
kérésem. 

Bendes István jegyző: De senkit nem vittünk oda szakembert előtte, hogy melyek mégis.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nem egy akkora érték ez.  Bízzátok meg a
Végh Zolit, hogyha egyszer már úgyis meg volt bízva itt a gyalogátkelőhelyeknél, és menjen
végig, ő szakember, és ellenőrizze le.

Bendes István jegyző: Jó. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Aztán  kész.  Nem  kell  itt  ezzel.  Mi  nem
tehetjük.

Bendes István jegyző: Jó. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Azt sem tudom, most megmondani, hogy átmentek-
e rajta úthengerrel, vagy rázógéppel. Hogy ott van kavics, azt látom, ennyi. 



Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hogy mely utcákat csinálták meg,
azt azért én is furcsállottam, hogy a Honvéd utca nagyok sok helyen tartalmazza a 387 m-et,
és amikor körbe mentünk, amikor körbe jártuk, akkor én is ott voltam, szó nem volt róla, hogy
ezeket kijavítják.
 
Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Így van.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mindenhol, ahol meg csinálták nem
biztos, hogy ugyan azokat. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megkérdezem a bizottsági tagokat, hogy van-e
valakinek 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  Devecser
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg Végh Zoltánt, hogy a Baumidex Kft.
(8400 Ajka, Ipari park, északi szektor 3/1.) által elvégzett Devecser Város Önkormányzata
tulajdonában lévő utcák útpadka javítási munkáit ellenőrizze le.

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

165/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  bízza
meg  Végh  Zoltánt,  hogy  a  Baumidex  Kft.  (8400  Ajka,  Ipari  park
északi  szektor  3/l.)  által  elvégzett  Devecser  Város  Önkormányzata
tulajdonában lévő utcák útpadka javítási munkáit ellenőrizze le.

17./ Napirendi pont:

Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről

Előadó: Bendes István jegyző

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Jegyző
úr volt ezzel probléma?

Bendes István jegyző: Azt jelezték vissza, hogy 1 esetben volt bejelentés. Megvizsgálták,
döntés még nem született. Nem tudjuk ezeket igazából.



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

Bendes István jegyző: A döntéseket a Kormányhivatal hozza.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság tagja: Megkérdezem a  bizottsági  tagokat,  hogy van-e
valakinek kérdése, véleménye. 

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 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek,  hogy  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a parlagfű elleni
védekezésről szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

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

58/2016.     (IX.   27  .)     SZERKB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A  Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja  a  Képviselő-testületnek,  hogy  Devecser Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a parlagfű elleni védekezésről
szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

18./ Napirendi pont:

Üres bizottsági helyek betöltése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én javaslatot tennék. A Gazdasági és Ügyrendi
Bizottságba Kozma György urat javasolnám. Az Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottságba
pedig Kovács László urat javasolnám. Van valakinek ettől eltérő véleménye? 

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 57. § (1) bekezdése és az 58. § (1) - (2) bekezdései alapján a Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság  tagnak  Kozma  György  8460  Devecser,  Arany  János  u.  25.  szám  alatti  lakost
válassza meg.



2./  A Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  döntésről  az  érdekeltet
tájékoztassa.
3./  A Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy  Devecser  Város  Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását terjessze be a Képviselő-testület elé.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal, 
                2./ azonnal, 
                3./ 2016. október 31.

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

166/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése és az 58. § (1) - (2)
bekezdései  alapján  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagjának
Kozma György 8460 Devecser, Arany János u. 25. szám alatti lakost
válassza meg.

2./  A  Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti
döntésről az érdekeltet tájékoztassa.

3./  A Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy  Devecser
Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
módosítását terjessze be a Képviselő-testület elé.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal, 
         2./ azonnal, 

                  3./ 2016. október 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./ A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 57. § (1) bekezdése és az 58. § (1) - (2) bekezdései alapján az Oktatási, Kulturális, és
Sport Bizottság tagnak Kovács László 8460 Devecser, Kossuth u. 1. A. épület szám alatti
lakost megválasztja.
2./  A Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  döntésről  az  érdekeltet
tájékoztassa.
3./  A Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy  Devecser  Város  Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását terjessze be a Képviselő-testület elé.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal, 



                2./ azonnal, 
                3./ 2016. október 31.

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

167/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése és az 58. § (1) - (2)
bekezdései alapján az Oktatási, Kulturális, és Sport Bizottság tagnak
Kovács  László  8460 Devecser,  Kossuth  u.  1.  A.  épület  szám alatti
lakost válassza meg.

2./  A  Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti
döntésről az érdekeltet tájékoztassa.

3./  A Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy  Devecser
Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
módosítását terjessze be a Képviselő-testület elé.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal, 
         2./ azonnal, 

                  3./ 2016. október 31.

19./ Napirendi pont:

Devecseri Ujság főszerkesztői állására benyújtott pályázat elbírálása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én az anyagot átnéztem. Nyárs Hajnalka adta
be a pályázatát, javaslom, hogy a pályázatát fogadjuk el.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én azt szeretném javasolni,  hogy adjuk ki még
egyszer a pályázatot és inkább könnyítsünk a feltételeken. 

Kozma György képviselő: Én is azt mondanám Laci. 

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

Kozma György képviselő: Volt rá most példa. Azért gondoltam én. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A következő, a Hajni most végig csinálta itt a
megbízás alapján. Én úgy érzem, hogy nagyon korrekten elvégezte. Az a képesítése megvan
hozzá. Nem politikai beállítottságú, hanem teljesen az emberi oldalát nézi. Én javaslom, hogy
fogadjuk el. Nem tudom, hogy véglegesen-e, vagy határidővel.

Bendes István jegyző: Határidővel is lehet nyugodtan.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor 1 évre bízzuk meg. 

Kozma György képviselő: Ezt még beszéljük át. 

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

Horváth Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: Miért nem jó a Hajni? Én
nem ragaszkodom, de javaslom, hogy devecserieket bízzunk meg.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Azt is tesszük. Éppen azért  küldtük el  az előző
főszerkesztőt.

Horváth Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: Itt van a lehetőség.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megmondom őszintén én ismerve a dolgokat
én javasolni tudom. Én annyit nem várnék ezzel tovább. 

Bendes István jegyző: A ti döntésetek. Ti tudjátok.

Horváth Csaba Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság tagja: Ez valamilyen stratégia,
hogy a Hajni nem jó?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Akkor  én  szavazásra  teszem  fel.
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 Nyárs Hajnalka Devecser, Csokonai u. 65.  szám alatti lakost bízza
meg 2016. október 1. napjától az általa alapított Devecseri Ujság szerkesztőségének
vezetésével.
2./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Nyárs
Hajnalkát értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2./ azonnal



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A Gazdasági és Ügyrendi  Bizottság 1 igen
szavazattal és 2 tartózkodás mellett nem hozott döntést.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én indokolnám a tartózkodásomat.
Itt  van nálam a Devecseri  Ujság.  Nagyon sok helyen a  devecseri  iskola megjelenik bent.
Viszont  államtitkár  úr,  a  térség  országgyűlési  képviselője  szeretett  volna  egy  cikket
megjelentetni és úgy döntött a Tisztelt Főszerkesztő Asszony, illetve a Szerkesztő Bizottság,
hogy elhatárolódik ettől a cikktől. Na, most szólásszabadság, egyebet nem mondok. Itt egy
térségnek a választott országgyűlési képviselője nem írhat le egy cikket a Devecseri Ujságban,
akkor itt nagyon nagy bajok vannak.    

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Erről nem tudok egyébként, mert nem tudtam. 

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Arról a Kovács Zoltánról van itt szó,
aki itt utakat segített megcsináltatni. A gátat segített megcsináltatni. Amikor meghívják, ha
már meghívják,  el  is  jön Devecserbe.  Amikor szeretne 1-2 dolgot  közzétenni a  Devecseri
Ujságban. Csak egy ilyen kérdésre adott választ, hogy félúton van a ciklus és, hogy mi az,
amit lát idáig, és mi a véleménye a kialakult helyzetről. Ezt egyszerűen nem jelentette meg
főszerkesztő asszony. 

Bendes István jegyző  : Ki készítette ezt a cikket? 

Mayer  Gábor  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Kovács  Zoltán  készítette.  Én
egyeztettem a főszerkesztő asszonnyal már nyár elején. Úgy volt, hogy ha jön a tanévnyitóra.
A képviselő úr nem tudott eljönni. 

Bendes István jegyző  : Nyilatkozott volna a Kovács Zoltán, és akkor ezt nem jelentette meg a
Devecseri Ujságban?

Mayer  Gábor  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Hát,  igen.  Ahogy  mondod
körülbelül.

Kozma György képviselő: Én is kerestem és kértem, hogy legalább legyen az, ami általában
szokott lenni az újságokban, hogy teret adnak, a másik félnek a véleményével is. Ha valakinek
esetleg az a megjelent cikk nem tetszik, akkor ott van, a hasábokon tud rá reagálni. Tehát lett
volna más lehetőség is. 

Bendes István jegyző  : Nem tudom ki csinálta a riportot. Egész egyszerűen nem jelentette
meg?

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem én csináltam a riportot. Egész
egyszerűen úgy beszéltük meg az idő rövidsége miatt  a  főszerkesztő asszonnyal,  hogy e-
mailben fogja el  küldeni az államtitkár  úr.  El  is  küldte.  A főszerkesztő asszony elolvasta.
Akkor  azt  mondta,  hogy  ő  inkább  megkérdezi  a  Tisztelt  Szerkesztő  Bizottságot,  és
elhatárolódtak a cikktől. A cikkben semmiféle hamis dolog nem volt leírva. Tehát csak a szín
tiszta  igazság,  ami  Devecserben  jellemző,  a  Képviselő-testületen  belüli  vehemencia,  ezt
kritizálta a képviselő úr. Azon kívül azt írta le, hogy mi az, amit ő itt elvégzett Devecserben,
milyen munkát végzett tulajdonképpen a devecseriek javára. 



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

Bendes István jegyző: És kiírta azt a cikket.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Dr. Kovács Zoltán államtitkár.

Bendes István jegyző: De kivel készítette a riportot? Egyáltalán kikészítette?

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Egy-két kérdést megbeszéltünk a
főszerkesztő asszonnyal és az államtitkár úr készítette és elküldte a főszerkesztő asszonynak.
Ő  beleolvasott,  úgy  gondolta,  hogy  ezt  ő  nem  meri  vállalni,  megkérdezte  a  Szerkesztő
Bizottságot. A Szerkesztő Bizottság pedig elhatárolódott.

Kozma György képviselő: Rá lett beszélve a Szerkesztő Bizottság inkább mondjuk úgy. 

Bendes  István  jegyző: Kérdésem  lenne,  mert  ez  most  úgy  hangzik,  mint  hogyha  a
főszerkesztő asszony lenne a riportkészítő.

Kozma György képviselő: Jegyző úr ne menjünk bele.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Jegyző úr.  Először azt beszéltük
meg, hogy a főszerkesztő asszony interjút készít vele. Ez nyár közepén, elején volt kb. és
egész végig a főszerkesztő asszony nem kereste meg. Mondtam, hogy jön a tanévnyitóra.
Utána ezt lemondta. Úgy volt, hogy elkészíti a cikket. Utána mivel volt itt a gát átadás. Ezért
felhívtam a főszerkesztő asszonyt, hogy akkor itt az alkalom. Azt mondta, hogy az nem jó,
egyébként is 10-én lapzárta. Akkor mondtam, hogy jó, ha 10-én lapzárta, akkor államtitkár úr
ír  valamit  és  átküldte  neki.  Úgy  küldte  át  neki,  hogy  szabadon  módosíthatott  rajta.  Így
döntöttek, hogy nem jelenik meg. 

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

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ezért tartózkodtam. Ezért akartam,
hogy megmagyarázzam. Hozzá kell tenni, hogy ennyi rengeteg cikk az iskoláról az elmúlt
évben még nem jelent meg. Azokat a cikkeket jónak is tartom. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Köszönöm szépen. Nem foglaltunk állást.
Azért vannak még meglepetések.

20./ Napirendi pont:

Timber-Metal Kft.-vel csarnok építéssel kapcsolatos elszámolása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ez is egy érdekes dolog. Hát ez egy húzódó
dolog  volt.  Megmondom  őszintén,  hogy  nem  győztem  a  rendőrségre  járni,  és  több
szembesítésnél is találkoztunk. 

Kozma György képviselő: Többes számban beszélj Laci.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Többen  jártunk  akarom  mondani.  A
rendőrségnek az lett a vége, nem tudom, hogy megküldték-e már, lezárták-e az ügyet.

Dukán Gabriella aljegyző: A tartályokról jött valamelyik nap. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor lezárták és akkor bűncselekmény?

Dukán Gabriella aljegyző: Lezárták, de attól még lehet. 

Kozma György képviselő: Nem értem,  hogy ki  gerjeszti  a  mi  nevünkben?  Egyébként  a
Képviselő-testületnek joga dönteni, hogy kit, milyen eljárással bíz meg. Akkor azzal kelljen
szembesülnünk nekünk egy olyan ügyben,  rágalmazással  szemben védekezni,  és  többször
eljárni ilyen helyekre, mert éppenséggel a saját ügyvédünk úgy gondolta, vagy pedig annak
következményeit, vagy bárkinek a sugallatát, hogy velünk szemben ezt lefolytatja. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Gyakorlatilag  tanuk  voltunk,  és  mint
vádlottak.

Kozma György képviselő: Ezért mondom egyébként. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Én  megmondom őszintén  fel  is  kaptam a
cukrot. Nem az első esetben. Én próbáltam a nyomozó hatóságnak felhívni a figyelmét, hogy
én nem azért vagyok itt. Én azért vagyok itt, tisztességesen elmondtam, és bizonyított, hogy
hogyan  vettünk  részt  ebben  az  egész  rendszerben.  A szépséghibája  az,  hogy  pont  az  a
határozat nem került oda, amiben döntöttünk. Mert azt én vittem a rendőrségnek, hogy február
25-én volt egy e-mail váltás, amelyben az volt, hogy a tartályok ellenértéke és a csarnoknak
az árajánlata, és az közelített egymáshoz. Akkor még egy csarnokról volt szó és nem kettőről.
Azt követően jött, hogy aztán a tartályokra megkapta az engedélyt. Nem tudtam, hogy kiadta
az  engedélyt.  Aztán  a  végén  kiderült  a  polgármester  engedélyezte  a  tartályoknak  az
elszállítását. Sőt a következő alkalommal fel is szólították, hogy vigye el a tartályokat, mert
nem tudnak a lomisok kipakolni. Utána a számla elkészült. Júniusban készült el a számla, nem
akkor. Sajnos ez mulasztás volt, mert legalább egy jegyzőkönyvet kellett volna felvenni az
egészről, hogy elszállították. Mert egyébként, hogyha elkapták volna útközben, hiába mutatta
volna a szerződést, gondok lettek volna. Akkor utána volt egy árajánlata. Ami tulajdonképpen
a pályázati kiírásnál szerepelt ugyan, de félre értés történt, mert ő továbbra is egyre adta be a
pályázatot. Akkor módosította a Képviselő-testület két csarnokra a pályázatot. Az után merült
fel,  hogy nézzük már  meg,  hogy építési  engedély köteles-e  a  bontás,  és  építési  engedély
köteles-e a tevékenység. Nagy vitát folytattunk le. Nem tudom, hogy jegyző úr emlékszik-e
rá, hogy honvédségi területen a bontásra nem kell bontási engedély a hatóságtól, mert ott nem



nyilvántartott.  Ott  csak a tartalom volt  rajta.  Földhivatali  nyilvántartásba ezek a titkosított
anyagok nem kerülnek. Erre meg lett tervezve az egész, és gyakorlatilag azt a tervet kapta
meg, amit tulajdonképpen, nem is tudom, nem hívtuk fel a figyelmét arra, hogy ez az ajánlat
nem azt tartalmazza, amit a terv tartalmaz. Mert itt festeni is kell, meg majd a térburkolatot is
el  kell  készíteni,  mert  hát csak akkor lesz használatbavételi  engedély.  Hát nem ez történt.
Hanem az történt,  hogy elkezdte a  kivitelezést,  hajtotta  mindenki  a  szerződésre,  de utána
kapta meg a dokumentációt. A dokumentációnál fel kellett volna hívni a figyelmet, hogy te jó
ember  azért  vannak  itt  más  feladatok,  de  te  erre  nem  adtál  ajánlatot.  Ezzel  egy  kicsit
gyakorlatilag meg lett vezetve. Utána jelezte több alkalommal, már majdnem lementünk a
magmáig, hogy miért és akkor csodálkozott a tervező statikus is, hogy miért tették le 2,70 m-
re az alapokat,  mert hát az felesleges volt.  Utána fel lett  töltve kaviccsal,  meg IKT-val is
megcsinálták az alapot. Akkor lett felhívva a figyelme, amikor a csarnok áll, hogy a csarnokot
le kell festeni szürkére. Uram, bocsáss meg, de itt azért ez sok. Sőt még a műszaki ellenőr
előírta neki a festést is, meg a térburkolatot. Szerepel a tervben. Na, most ennyi baklövést
elkövetni egy kivitelezésnél. Nagyon sajnálom, hogy idekerültünk és úgy érzem, hogy ez egy
bosszúhadjárat volt. Ezt nyugodtan merem kimondani, hogy bosszú hadjárat volt, hármunk
ellen. És ez nagyon látszott, mert a rendőr is azt mondta, hogy ez egy komoly összefogással
készült  anyag,  ami  a  mi  személyünk lejáratását  volt  hivatott.  És  akkor  most  ezek  szerint
beszüntették az  eljárást  a  tartály ügyben.  Én azt  javaslom,  hogy vegyük figyelembe az 1
hónapos  kötbért  és  csináljunk  egy  elszámolást  itt  a  vállalkozóval.  Aztán  keressünk
lehetőséget, hogy ki fogja lefesteni. Meg azokat a plusz betervezett szelemeneket csináltassuk
meg valakivel. Mégis kaptunk egy olcsó, egy használható kétállásos csarnok épületet, amit
már lehetne használni, tárolni. 

Bendes István jegyző: És olcsóbban, mint a szakértő rávilágított.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: És olcsóbban, meg amit a szakértői vélemény
tartalmaz. 

Bendes István jegyző: Van itt egy határozati javaslat, hogy a kivitelező kérését elfogadja-e a
Képviselő-testület.  A Timber Metal közös megegyezéssel felmondja a szerződést az alábbi
feltételekkel, hogy elfogadjuk a Timber Metal Kft. elszámolását azzal, hogy az önkormányzat
fizet 1.961.000,-Ft-ot. Akkor ne várjunk és fizessük ki. 

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

Bendes István jegyző: És ez az ő kérése is, hogyha a Bizottság egyetért vele. Ez elfogadható.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Én  ezt  javaslom  elfogadásra,  mert  így
tulajdonképpen 1.600.000,-Ft-ért van egy csarnokunk.

Bendes István jegyző: Ez így van. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: És akkor vele elszámolunk.



Bendes István jegyző: Akkor elszámoltunk a tartállyal is és akkor ő is elfogadja a 30 napos
kötbért és akkor gyakorlatilag ennyiből készült a csarnok. Utána van egy másik javaslat is. Én
ezt gyorsan mellé tenném, hogy kitől kérjünk árajánlatot, hogy a festés elkészüljön.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Poós Alajos cégétől Dág-Trans Kft.-től.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Első körben a Városüzemeltetési Kft.-től kérjünk
árajánlatot.

Mayer Gábor Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság tagja: A térkövezést szerintem a Start-
munkaprogram is meg tudja csinálni.  

Bendes István jegyző: Akkor kitől kérjünk még. A Rimex Kft.-től.

Kozma  György  képviselő: Én  azt  javaslom,  hogy  a  Timber  Metal  Kft.-től  kérjünk
árajánlatot. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ők már kivonulnak.  Én azt mondom, még
egyszer ne.

Kozma György képviselő: Én azért gondoltam Laci, hogy a másik három csarnok is így meg
lett volna, hogyha békén hagynak bennünket. Ráadásul javasoltam, azzal az árral nagyon jól
jártunk volna. A másik az, lehet, hogy akkor rendezni tudnánk a kapcsolatunkat és akkor még
visszajön az a lehetőség.

Bendes István jegyző: Bent legyen a Timber-Metal Kft?

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

Kozma György képviselő: Én szerintem az lenne a jó. Ezt a helyzetet egyébként is rendezni
kell. 

Bendes István jegyző: Akkor marad a Városüzemeltetési Nonprofit Kft., a Dág-Trans Kft., a
Rimex Kft. és a Timber Metal Kft.

Kozma György képviselő: Legalább azért, mert minket akartak a padlóra küldeni és ezek
voltak az áldozataik. 

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

Kozma György képviselő: Ezért ez történt.  Így van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megkérdezem a bizottsági tagokat, hogy van-e
valakinek 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 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz
részt.  Szavazásra teszem fel,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy a Gazdasági  és Ügyrendi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 0623/2 hrsz-ú ingatlanon elbontandó 2 db, összesen 463,08 m2

nagyságú 4,5 m magas épületrészek elbontására és a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. 274/2 hrsz-ú telephelyén felépítendő Tároló rendeltetésű gazdasági épület kivitelezésével
kapcsolatban a Timber-Metal  Építőipari,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.-vel  (8571
Bakonykoppány,  Petőfi  u.  32.)  2015.  június  1.  napján  megkötött  Vállalkozási  szerződést
közös megegyezéssel mondja el az alábbi feltételekkel:  
a vállalkozói díj az elfogadott költségvetés szerint bruttó: 2.076.451,-Ft
tartályok ára:   - 685.800,-Ft
kötbér: 30 nap        10 eFt/nap                                             - 300.000,-Ft
az Önkormányzat által kifizetésre kerülő összeg bruttó:    1.090.651,-Ft
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
megküldje.
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

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

168/2016.     (IX.   27  .)     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
ingatlanon elbontandó 2 db, összesen 463,08 m2 nagyságú 4,5 m magas
épületrészek elbontására és a Devecseri  Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. 274/2 hrsz-ú telephelyén felépítendő Tároló rendeltetésű gazdasági
épület kivitelezésével kapcsolatban a Timber-Metal  Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (8571 Bakonykoppány, Petőfi u.
32.)  2015.  június  1.  napján megkötött  Vállalkozási  szerződést  közös
megegyezéssel mondja fel az alábbi feltételekkel:  

a vállalkozói díj az elfogadott költségvetés szerint bruttó: 2.076.451,-Ft
tartályok ára:        - 685.800,-Ft
kötbér: 30 nap        10 eFt/nap                                             - 300.000,-Ft
az Önkormányzat által kifizetésre kerülő összeg bruttó:    1.090.651,-Ft

2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy
határozatát az érintettek részére megküldje.

Felelős: polgármester 



Határidő: 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./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező, a Devecseri  Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 274/2 hrsz-ú telephelyén
felépítendő Tároló rendeltetésű gazdasági épület kivitelezésének befejezésére Devecser Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 14.
§  (2)  bekezdése  és  a  220/2012.(IV.10.)  Kt.  határozattal  elfogadott  Devecser  Város
Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján az alábbi gazdálkodó szervezetektől árajánlatot kérjen be a módosított
műszaki leírás alapján:
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 8460 Devecser, Hunyadi u. 21.
Dág-Trans Kft. 8460 Devecser, Levente telep 1.
Rimex Plussz Kft. 8460 Devecser, Külterület 317/9 hrsz.
Timber-Metal Kft. 8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 32.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje fel a polgármestert, hogy az
1./  pontban  jelzett  munkálatok  elvégzésére  vonatkozó  ajánlatokat  az  1./  pont  szerinti
gazdálkodó szervezetek részére küldje meg a tervdokumentáció módosítását követően.
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. december 31.

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

169/2016.     (IX.   27  .)     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, a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 274/2 hrsz-ú telephelyén felépítendő
Tároló  rendeltetésű gazdasági épület kivitelezésének befejezésére
Devecser  Város  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetéséről  szóló
4/2016.  (III.10.)  önkormányzati  rendelet  14.  §  (2)  bekezdése  és  a
220/2012.(IV.10.)  Kt.  határozattal  elfogadott  Devecser  Város
Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről  szóló  szabályzata  alapján  az  alábbi  gazdálkodó
szervezetektől  árajánlatot  kérjen  be  a  módosított  műszaki  leírás
alapján:

 Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 8460 
Devecser, Hunyadi u. 21.
 Dág-Trans Kft. 8460 Devecser, Levente telep 1.
 Rimex Plussz Kft. 8460 Devecser, Külterület 317/9 hrsz.
 Timber-Metal Kft. 8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 32.



2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje fel a
polgármestert,  hogy  az  1./  pontban  jelzett  munkálatok  elvégzésére
vonatkozó  ajánlatokat  az  1./  pont  szerinti  gazdálkodó  szervezetek
részére küldje meg a tervdokumentáció módosítását követően.

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. december 31.

21./ Napirendi pont:

Devecseri Használtcikk piac üzemeltetése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes István jegyző: Ezt nem visszük a testületi ülésre. Hanem az a kérdés, hogy zártan
akarják-e tárgyalni, vagy, hogy kell-e? Hosszabb távon azért vannak számok. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De az ügyvéd úr azt mondta nekem testületi ülés
alatt, hogy csak abban az esetben képzeli el az üzemeltetést, hogy fel kell venni egy vezetőt,
ha megint a Városüzemeltetési Kft. alá kerül. Hogy maga a Kft. vállalja-e? Akkor azt mondta
az  ügyvéd  úr,  hogy  fel  kellene  venni  egy  ügyvezetőt.  Akkor  megint  hatalmas  költség
hozzájön. Meg a Felügyelő Bizottság tagjai, a felelős emberek ehhez most mit szólnak, hogy
hozzájárulnak-e, hogy a saját vagyonukkal kell felelni?

Kozma György képviselő: Így van. Kimennek egyébként abban a pillanatban. A másik pedig
az, hogy az történik most, hogy ez a bizonytalanság keltés, ami ezzel kapcsolatosan kiment
innen, az gyakorlatilag annyira hatékony volt, hogy a lomisok nagy része már nem fizet. Ha
nem fizet, akkor nem lesz nekünk miből fizetniük majd a piacosoknak. Azon kívül viszik ki
innen a szemetet a városból oda ki, ahol volt így van, és igazából oda fog jutni ahol volt.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én is beszéltem a lomisokkal és az az ígéret
terjedt  el,  most  már  csak  vidékiek  fizetnek,  a  helyiek  már  nem fizetnek,  illetve,  egy-két
szomszédos  településről  fizetnek,  nagyon  sokan  nem.  Mi  meg  azért  nem,  mert  az
önkormányzat úgyis el fogja engedni, hogyha ő veszi át a lomispiac üzemeltetést. Én meg
mondom őszintén megint megelőzte a kordé a szamarat. Olyan formában tettek könnyelmű
ígéreteket,  hogy ezt  politikai  haszonszerzés  végett,  és  ez  semmi.  Kérem szépen  ezek  az
emberek már nem fognak fizetni az önkormányzatnak. Hiába. Nem tudom, ki fogja behajtani,
de nem is érdekel. Most ebben az augusztus, szeptember, október, november, vagy december
16.-ig nem fizetnek, és nem tud a vállalkozó majd fizetni nekünk. Akkor megint azt fogjuk
elérni, hogy politikai csatározás, mert megmondták, hogy ez lesz a vége. Ezzel nem fogok
egyetérteni. Kezdjünk vele valamit normálisan. Én most azt mondom, ha az önkormányzat
átveszi és ebből botrány lesz, akkor a személyi felelősség teljes egészében az önkormányzaté
lesz.

Bendes István jegyző: Átvegye?



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nem szabad ebbe az utcába belemenni.

Bendes István jegyző: És ha a Városüzemeltetési Kft. üzemelteti?

Kozma György képviselő: Én azt várom, hogy fel se merüljön akkor. Én azt mondanám
ezzel  kapcsolatosan,  hogy nekünk úgy kell  megnyilvánulnunk,  hogy egyértelmű helyzetet
teremtünk a piac és közöttünk.  Tehát  deklarálni  kell  azt,  hogy a bevételi  oldalt  élvezik a
szerződési  dolgok  és  ebből  adódóan  minden  támogatást  megadunk  nekik  a  további
működéshez. Nekünk velük kell, nem mással szerződést kötnünk, mert már ezek itt vannak.
Tehát nem kell bele menni alternatív dolgokba, meg behajtásokba. Tehát ez a biztos, ami most
van.  Ezt  kell  helyre  hoznunk, mert  most  jönnek majd az őszi,  meg a téli  hónapok, amik
gyengébbek lesznek majd. 

Rosta  Zoltán  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A
hangulatkeltéssel kapcsolatban meg annyit,  hogy elhangzott  polgármester úr szájából több
alkalommal,  meg üléseken,  hogy a piacon levő kereskedőknek,  akik devecseri  lakcímmel
rendelkeznek, mindenféle kedvezményeket akar tenni. Na, most Devecserben már működnek,
hosszú évek, évtizedek óta kereskedők. Most akik nézünk ki a fejünkből, hogy nem is értem.

Dukán Gabriella aljegyző: Egyforma bánásmód alapján tudja megtenni. De amíg nincs kész,
csak tervezet. 

Rosta  Zoltán  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja:
Pontosan. Olyanokat akar ott megtenni, akik illegális kereskedelmi tevékenységet folytatnak.
De  tovább  mennék.  Elhangzott  ügyvéd  úr  szájából,  nagyon  jól  emlékszem  konkrétan  a
legutolsó testületi ülésen, amikor azt mondta, hogy ő nevét csak olyan tevékenységhez, és
emberekhez és cégekhez adja,  akik legális,  törvény szerinti dolgokat  művelnek. Ez akkor
hangzott el, amikor a Meggyeserdőnek is volt az ügyvédje, meg az önkormányzatnak is. A
Meggyeserdőből  kilépett,  mert  ők  illegálisan, nem  úgy  dolgoznak.  Hogyha  ott  illegális
tevékenységet  folytat,  és  az  önkormányzat  átveszi,  akkor  az  ügyvéd  úr,  akkor  illegális
tevékenységhez fogja adni a nevét?
 
Kozma György képviselő: Akkor meg kell magyarázni neki.

Dukán Gabriella aljegyző: Szerintem most ebbe ne menjünk bele.

Rosta  Zoltán  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja:
Igazából az egyforma bánásmóddal kapcsolatban is. 

Bendes István jegyző  : Ezt most nem is terveztük tovább. A lényeg az volt, hogy kiadtak egy
anyagot, hogy lássátok, mindenki lássa az anyagot. Aztán el kell dönteni, hogy mélyebben
akartok-e foglalkozni vele, mert akkor nyilvánosan tovább kell vinni.  

Kozma György képviselő: Jegyző úr, bár nem tartozik a napirendi ponthoz, de én felvetném
és meg kellene vizsgálni azt, hogy az ügyvéd úr alkalmas-e az önkormányzat képviseletére.
Nem tudom,  hogy milyen  szerződést  kötöttek,  milyen  módon lehetne  ezt  felszámolni.  El
kellene rajta gondolkodni komolyan a testületnek arról,  hogy képes-e ő megfelelő módon,



színvonalon képviselni az önkormányzatot. Nagyon el kellene gondolkodni, mert legalább öt
esetet tudnék mondani, amikor a mi lejáratásunkra ment az ő képviselete.

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

22./ Vegyes ügyek:

a) Czeidli József kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Egy kérelmet nyújtott be a Czeidli József, a
Heinczinger  Istvánról  szóló  könyvének  a  kiadásához  kér  támogatást  az  önkormányzattól
80.000,-Ft összegben.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én azt szeretném javasolni,  hogy adjuk meg és
megkérnénk Holczinger László urat, hogy adja át.

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igen. Meg a Devecseri Ujságba is kerüljön be.

Holczinger László Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság elnöke: Megkérdezem a bizottsági
tagokat, hogy van-e valakinek 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./ A Képviselő-testület Czeidli József (8460 Devecser, Honvéd utca 34.) kérelmének adjon
helyt és a kérelmében foglaltakra 80.000,-Ft-ot biztosítson, melyet Holczinger László
képviselő adjon át és a Devecseri Ujságban is jelenjen meg. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel és kérje fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről
kérelmezőt értesítse, a szükséges intézkedéseket megtegye és dokumentumokat aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

170/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:



A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület Czeidli József (8460 Devecser, Honvéd utca
34.) kérelmének adjon helyt és a kérelmében foglaltakra 80.000,-Ft-ot
biztosítson, melyet Holczinger László képviselő adjon át és a
Devecseri Ujságban is jelenjen meg. 

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel és kérje fel a polgármestert,
hogy a fenti döntésről kérelmezőt értesítse, a szükséges intézkedéseket
megtegye és dokumentumokat aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

b) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A  Devecseri  Városi  Könyvtárnak  a
biztonságtechnikai vizsgálata 141.000,-Ft, plusz felmérési díj 30.000,-Ft, ha kell az erősáramú
berendezések felülvizsgálatához. Meg kell csinálni az érintésvédelmet,  meg kell csinálni a
villámhárító védelmet. Meg kell csinálni az egyes kapcsolási terveket. Javaslom, fogadjuk el
az árajánlatot.

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

Dukán Gabriella aljegyző: Ez nincsen bent a költségvetésben. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Abban nincsen bent. Ezt külön kell. 

Bendes István jegyző: Ebben nincs bent, ez önkormányzati feladat. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ezt a rendszeres felülvizsgálat. Most van itt.

Holczinger László Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság elnöke: Megkérdezem a bizottsági
tagokat, hogy van-e valakinek 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./ A Képviselő-testület fogadja el a VEMIVILL Varga László villanyszerelő mester
minősített szakvállalkozó (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.) által a Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Ház villamos biztonságtechnikai vizsgálatára tett árajánlatát,
melynek fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítsa. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az érintetteket
értesítse, a szükséges intézkedéseket és dokumentumokat aláírja. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 
Határidő: 1-2./ azonnal
 

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

171/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület fogadja el a  VEMIVILL  Varga  László
villanyszerelő  mester  minősített  szakvállalkozó  (8481
Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.) által a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési  Ház  villamos  biztonságtechnikai  vizsgálatára  tett
árajánlatát,  melynek  fedezetét  az  Önkormányzat  2016.  évi
költségvetéséből biztosítsa.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az érintetteket értesítse, a szükséges intézkedéseket és
dokumentumokat aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Mayer Gábor képviselő: Hadd, jelezzem, amikor az iskolánál az érintésvédelmet sok éve
csinálták, minden egyes évben a Misi jelzi az önkormányzat felé, hogy ez nincs meg.  

Bendes István jegyző: Melyik iskola az?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A kis iskolánál most megvan a vizsgálat. A
nagy  iskolánál  felírtam  magamnak,  hogy  hogyan  tudjuk.  Következő  a Plébánia  Hivatal.
Beszéltünk róla, nézzük meg, hogy jövőre hogyan tudnánk ezt a felülvizsgálatot elvégeztetni.
Próbáltunk velük megegyezni. A tornateremben úgy néz ki, hogy sikerülni fog megegyezni.
Pont  azt  akarom megkérdezni,  hogy elkészült  az  alsó  iskolának  a  villamosítása,  az  alsó
iskolának megtörtént az átadása. Ki volt, aki átvette? 

Mayer Gábor képviselő: Volt ott jegyzőkönyv, amit mindannyian aláírtunk, akik ott voltunk.
Nekem  az  egyik  kérdésem  az  volt,  hogy  ki  az,  aki  átveszi.  A  Villkásztól  volt  két
villanyszerelő.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Mert saját  maguknak nem vehetik át.  Kell
keresni  két  szakembert,  aki  átveszi.  A  következőt  szeretném  kérdezni,  hogy  készült-e
megvalósítási terv. Készült-e mérési jegyzőkönyv. Készült-e tűzvédelmi jegyzőkönyv. Mert
ezek fontos dokumentumok. Ezeket nekünk át kell adni, amikor átveszik az intézményt, mert
ezek a dokumentációk kellenek.

Bendes István jegyző: Megnézzük. Van nálunk egy doksi megnézzük, mi van benne. 

Mayer Gábor képviselő: A kivitelezés  folyamán óriási  szerencsénk volt,  hogy a várkerti
épületbe éppen kaptunk egy katasztrófavédelmi ellenőrzést és akkor a karbantartó mondta,
hogy ugyan már  menjünk át,  mert  ott  éppen ilyen  munkák  folynak.  Az ellenőr  kapásból
megmondta kérem szépen, ezt a táblát oda, ezt meg oda. A kivitelező azt mondta, hogy ezt
nem. Semmi gond, akkor csinálják meg így és 1 hónap múlva jövünk és ellenőrzünk, és akkor
kell átvezetékezni. Akkor telefon a főnöknek, így működött és sikerült olyan helyre tenni,
ahova éppen kell.

Bendes István jegyző: Pedig a Villkasz csinálta.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Az  igazság  az,  hogy pont  arról  beszéltem
mindig, hogy kell az önkormányzatnak egy olyan emberének lenni, egy műszaki emberének,
aki  tulajdonképpen  ezeket  figyelemmel  kísérő  és  az  ő  felelőssége,  hogy  meg  van-e  a
dokumentáció.  Úgy ne járjunk már,  mint  a  sportpályánál  az öntöző berendezéssel.  A mai
napig ott van. Hála istennek nincsen meleg, de.  

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Volt egy próbálkozás a polgármester
részéről, minden hova Holczinger urat javasolta.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De összeférhetetlen ez. Ez jól hangzott, mert
az emberek utána mondták,  hogy milyen szemét vagy,  hogy nem vállalod el.  De ez nem
szemétség kérdése tulajdonképpen, de hosszú. 

Kozma György képviselő: És akkor ő is elvállalhatta.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Persze. Egyébként arra lett volna jó és azért
mondtam az útépítésnél is, hogy holnap után a Marci, meg a Holczinger László lett volna a
porondon,  hogy  milyen  munkát  vettetek  át.  Fényképet  készítettünk.  A következő  még  a
vegyes  ügyek  keretében.  Kaptam egy e-mailt,  hogy a  Kormányhivatal  Környezetvédelmi
Felügyelősége hatályon kívül helyezte a bejelentést  a honvédségi területen az úgynevezett
hulladékgyűjtést,  illetve  az  úgynevezett  hulladékkezelési  vizsgálatot.  Igaza  volt  a  megyei
rendőrfőkapitánynak, hogy addig nem a rendőrség fog intézkedni, amíg valamelyik hatóság ki
nem  mondja,  hogy  ott  szemetelés,  hulladékégetés,  meg  egyéb  veszélyes  hulladékkezelés
történt. Hát a környezetvédelmi hatóság első fokon és másod fokon is meghozta a döntését,
hogy semmiféle olyan anyag, ami mostani keletű nem volt, mert amit kiástak az már nagyon
régi. Az még a honvédségi időszakban, vagy még a korábbi elhelyezés miatt  van ott.  Hát
megmondom  őszintén,  amikor  elolvastam  ezt  a  határozatot,  akkor  egy  kicsit  elkezdtem
gondolkodni. Megint visszajött az.



Bendes István jegyző: Mi ezt nem olvastuk, hogy ilyet írtak, hogy korábbi honvédségi.   

Kozma     György     képviselő: Jegyző úr, volt.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nem úgy írták, de hogy megszüntették az arra
utal.

Bendes István jegyző: A megszüntetés. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az, hogy nem mostani keletű, hanem korábbi.

Bendes  István  jegyző: Szerintem az  szerepel,  nem tudom,  ugyan  arról  beszélünk,  hogy
gyakorlatilag  megszünteti  az  eljárást,  mert  maga  a  hatóság  eljárási  hibát  követett  el.
Gyakorlatilag kifutott az időből, mert ugye azzal kezdték, hogy az önkormányzatot próbálták
megtámadni, hogy minekünk kell elszállítani a szemetet. Ezt megfellebbeztük. Emiatt ezt az
eljárást  felénk  megszüntette.  Viszont  kifutott  abból  a  törvényességi  határidőből,  amivel
eljárhatott  volna  a  másik  cég  ellen  és  akkor  megszüntette  az  eljárást.  Saját  hibája  miatt
megszüntette az eljárást. De nem az szerepel abban a határozatban, hogy azért szünteti meg az
eljárást, mert valami régi szemét van ott. Hanem azért szünteti meg az eljárást, mert ő maga
eljárási  hibát  vétett,  és ez így van.  Megvan ennek is  a  törvényes  határideje,  hogy milyen
határidőn belül kell megtenni.

Kozma György képviselő: Jegyző úr. Ott mi vagyunk a hulladékgazdák abban a pillanatban. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én nem így értelmeztem, de mindegy. 

Bendes István jegyző: De mondom, ellenünk megszüntette. 

Kozma György képviselő: Mi vagyunk a hulladék gazdája abban a pillanatban.

Bendes István jegyző: Még nem biztos.

Kozma György képviselő: Abban a pillanatban kié a hulladék, amikor nincs neki gazdája?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Jó.  Mindegy.  Én  megmondom  őszintén,
hogyha még többet  el  kell  menni  rendőrségi,  vagy ügyészségi  kihallgatásra  akkor  viszem
magammal az egész pereputtyot az biztos.

Kozma György képviselő: Mert én egyébként elmondtam ezt az előző ülésen is. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Pont azt akartam mondani, hogy pont amatőr volt
az  egész  helyzet.  Azért  én  is  megszavaztam,  mert  felkaptam  a  vizet.  Egyértelmű,  hogy
megszavaztam, mert láttam egy olyan videót, amit bemutattak, hogy ott égetnek. Közben meg
jogilag nem állta meg a helyét. 



Kozma György képviselő: Azért is mentünk el onnan, álltunk fel, mert nem akarunk részt
venni benne, mert a végén nyakunkba vonnak egy olyan becsületsértési eljárást, hogy attól
koldulunk. És egyébként a nyakunkba is vonhatnak. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: És  az  az  igazság,  hogy  ez  a  folyamatos
lejáratást, meg a mutogatást, ezt meg kellene szüntetni. Meg ezt a megosztó magatartást. Mert
nem  azért  agyunk  itt,  mint  Devecser  közszereplői,  hogy  olyan  emberek  köpködjenek
bennünket,  akik  tulajdonképpen  azt  sem  tudják,  hogy  miről  van  szó.  Mert  azt,  hogy
Képviselő-testület itt most megírja a napirendeket és akkor azt mondja a gazdasági bizottság
elnöke, hogy megtárgyaltuk, kész. És ott ül valaki, innen meg közbe szólnak, hogy kérem,
szépen hát itt ez van, meg az van. És akkor azt sem tudja, hogy miről beszélünk. Mert akkor
fel kell neki olvasni az előterjesztést, hogy miről van szó. Mert tényleg egyébként azt mondja
nem  is  tudjátok,  hogy  miről  beszélünk.  Következő,  még  vegyes  ügyek.  Csider  Tibor
állampolgár úr és Csurgai István állampolgár úr előtt a polgármester úr ígéretet tett, hogy az
idén a vízelvezetést meg fogják oldani. A következő. Én megnéztem és beszéltem is annak
idején,  hogy  mit  kellene.  Oda  kellene  egy  kis  folyókát,  vagy  csatornát  készíteni,  mint
általában a nagyáruházi parkolókban van. 10 cm széles és 35, vagy 40 méteren ki kell építeni
és az összes csapadékvizet elviszi.  A glóbusztól az egész terület ott oda lejt, az egész udvart
ott kimossa a víz. Nem tudnak vele mit kezdeni. Ezt nem csak ígérni kell. Ez most belefért
volna ebbe az utpadkás felújítási keretbe.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igazából én is kimentem. A héten Holczinger úrral
egyeztettem erről  és  szeretnénk  javasolni  a  vegyes  ügyek  keretében,  hogy arra,  annak  a
terhére, hogy akkor ez kerüljön megtervezésre és elkészítésre.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nem kell ezt megtervezni. Simára meg kell
vágni egy aszfalt géppel, ki kell vésni és bele kell tenni ezt a csatornát.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De kell  ott  egy padka is  a folyóka mellé,  mert
nehogy átbukjon rajta.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Nem  tud  átmenni.  A csatornába  szépen
belemegy,  és  akkor  megoldódik  az  összes  probléma.  Már  4-5  lakásnak  megoldódik  a
lakóépület védelme.

Bendes István jegyző: Akkor erről javasoljatok határozatot és a testületi ülésre bevisszük.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó, akkor bevisszük majd. 
 
Bendes István jegyző: Ez hol van?

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Fekete Antal utca 40. házszám azt hiszem.



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

Bendes István jegyző: Akkor a vízi-közműből lehet, mert ez erre fordítható.

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

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megkérdezem a bizottsági tagokat, hogy van-e
valakinek 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  a  Fekete  Antal  utcában  a
csapadékvíz elvezetését a vízi-közmű kerete terhére 2016. évben végeztesse el. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

172/2016.     (IX.   27  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fekete
Antal utcában a csapadékvíz elvezetését a vízi-közmű kerete terhére
2016. évben végeztesse el.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megkérdezem  a  Gazdasági  és  Ügyrendi
Bizottságot hogy van-e még valami?

Dukán Gabriella aljegyző: Nyilvános ülésen nincs.



Kozma György képviselő: Nekem lenne egy kérdésem, ha már a vegyes ügyeknél tartunk.
Jegyző úr. Volt nekem egy olyan kérelmem, vagy bejelentésem, hogy tavaly december 5.-én a
patak parton az illegálisan odavitt  szemetet,  amit a Startmunka-programosok vittek oda,  a
polgármester úr rendelése nyomán, vagy engedélyével, annak az ügyét vizsgálják ki, hogy
milyen körülmények között került oda, mert ennek volt egy munkajogi része, illetve volt egy
hulladékszállítási része. Most 2016. szeptember végét írunk és máig nincs róla semmi, egy
határozat se.

Bendes István jegyző: Hát ez az, ami Sümegre került? Ami Sümegen van?

Kozma  György  képviselő: Lehet,  hogy  odakerült  a  feljelentés.  Ez  volt  az,  amit  aztán
Sümegiek átküldtek a Kormányhivatalnak Fehérvárra. Ez már több mint két hónapja volt. A
Ket.  szerint  már  két  hónapon  belül  kellett  volna  rá  reagálni.  De  szerintem ez  már  négy
hónapja volt, de az is lehet, hogy több. Kérdésem lenne, hogy volt-e ebben valami észrevétel,
vagy egy határozat, vagy bármi.

Bendes István jegyző: Én nem láttam, hogy ebben jött volna valami. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ennek van egy szépséghibája, hogy a jegyző
úr el fogja mondani, hogy az önkormányzatot terheli az a költség, amit onnan majd el kell
szállítani.

Kozma György képviselő: Ha az önkormányzatot terheli,  akkor a polgármester úr felelős
ezért.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Azt már elvitték onnan. 

Kozma György képviselő: Volt határozat. Akkor volt határozat ezek szerint, Jegyző Úr? 

Bendes     István     jegyző: Minek?

Kozma György képviselő: Erre vonatkozólag, amit a bizottsági elnök úr említett. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Hát  az,  hogy  az  önkormányzatot  fogják
kötelezni, ami még a vörösiszap katasztrófa idején odavittek anyagot, azt nekünk kell elvinni.

Bendes     István     jegyző: De most másról van szó.  

Kozma György képviselő: Arról van szó, hogy itt a patakparton, amit december 5.-én. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Azt elvitték onnan Somlóvásárhelyre,  vagy
Somlójenőbe.

Kozma György képviselő: Az nem jelenti azt, hogy nem vitték oda. 



Bendes István jegyző: Ha van, akkor áttették Sümegre.

Kozma György képviselő: Mert volt munkajogi része neki, mert vasárnap, meg szombaton
történt  ez  a  munkavégzés  a  mi  gépjárműveinkkel,  engedély  nélkül  egyébként,  és  építési
törmelék volt.  Én azért  mondom, hogyha egyszer  ezt  áttették  valahova Fehérvárra,  akkor
utána kell menni, kérdezni. Kérdezzenek rá, mi történt. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Munka jogilag a polgármesterhez tartozik az
egész. 

Kozma György  képviselő: Nem az  a  munkaügyi  része,  hanem a  munkatörvénykönyves
része.  Az  a  része,  hogy  közmunkásokkal  szombaton  hogyan  lehet  dolgoztatni  olyan
gépjárművel, aminek egyébként nincsen hulladékszállítási engedélye. 

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

Bendes István jegyző: Ez nem az én asztalom.

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

Kozma György képviselő: Csak azért meg kell kérdezni, hogy hol van ez az ügy.

Bendes István jegyző: Sümegen úgy tudom. Nem én tettem át, hanem a Kormányhivatal. 

Kozma György képviselő: Értem én. Akkor István kérem, hogy ténylegesen járj utána és
tedd az asztalra, hogy ténylegesen ez itt van és ennyi van belőle. 

Bendes  István  jegyző: Rákérdezhetünk  náluk.  A munkaügyi  részével  nem  fogok  tudni
foglalkozni, mert nem az én hatásköröm. 

Kozma György képviselő: Miért nem tudsz.

Bendes István jegyző: Nem az én hatásköröm.

Kozma György képviselő: Akár kié. 

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

Bendes István jegyző: Nem az én hatásköröm, értsd meg. 

Kozma György képviselő: Hát kié?

Bendes István jegyző: Polgármesteré. 

Kozma György képviselő: És a jegyző úr akkor?



Bendes István jegyző: Nem az én hatásköröm. 

Kozma György képviselő: Akkor a Kormányhivatal, vagy nem tudom kié. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Nem.  Ez  polgármesteri  hatáskör,  a
polgármester úrnak fel kell tenni a kérdést, hogy mi van ezzel.

Bendes István jegyző: Nekem hiába teszed.

Kozma György képviselő: Jó én feltettem a kérdést.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. De nem válaszoltak. Írásban tedd fel. 

Bendes István jegyző: Írásban felteszed neki. De én nem tudok mit csinálni, túllépném a
határkörömet.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Majd megbeszéljük. Írásban kell. 

Kozma György képviselő: Túl kellene lépni egyszer, megmondom őszintén, mert szakmailag
indokolt lenne. 

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

Horváth     Csaba     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     tagja: Három apró bizonyos
laikusnak tűnő kérdésem lenne. Az egyik, hogy néhány hónappal ezelőtt volt szó többek
között arról, hogy az iskola salakpályájának a felújítását, valami fajta pályázat keretében meg
lehetne oldani. Ez ügyben történ-e előbbre lépés. Szintén szó volt róla, hogy Kazincbarcika
környékén, de az sokba kerülne. Egy igen laikus kérdésem, kérésem lenne. Én többször
mentem át vasúton, Városlőd-Kislőd vasútállomáson és ott jó néhány éve le volt depózva egy
csomó salak. Még mindig látok olyan nyomokat, hogy lenne ott. De nincs depózva.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az nem salak volt, az bauxit. 

Horváth     Csaba     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     tagja: Hát akkor az, nem salak?

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

Horváth     Csaba     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     tagja: Azért mondom laikus
kérdés.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát jó. De az bauxit, ez 100 %. 



Horváth     Csaba     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     tagja: A második kérdésem. A fő
utcán van-e olyan törvényi előírás, bizonyára van, ezért is mondom, hogy laikus, hogy
kialakították felfestés tekintetében az új parkoló megállóhelyeket, szükség volt-e
mindenképpen.  Ezt törvény írta elő? Vagy valaki önszorgalomból 2 db akadálymentes
parkolót festett.

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

Horváth Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: Mert egy évben kettő autó
áll meg. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Kötelező. A megfelelő parkolásnál nem tudom,
10, vagy 11-nél kötelező már. Mert 1-et lehet 10-ig. Aztán utána meg kettőt.

Horváth Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: Az összes 10 sincs, talán
annyi.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De van a Fekete Farkastól, egész végig. 
 
Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Meg a másik oldalt is.

Horváth Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: Jó. Akkor ez is tisztázott. A
harmadik pedig, annak idején az iskola előtt, ha szemben állunk vele, akkor baloldalon addig
megcsinálták  azt  a  kis  öblöt  ahol  lehet  parkolni.  A  jobb  oldali  részt  mintha  teljesen
elfelejtették volna.  Rettenetesen éles a járdaszegély.  Több autónak kicsapta már a kerekét.
Legutóbb éppen a tűzvédelmi felelős, ellenőrző ember autója bánta.

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

Horváth  Csaba  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  tagja: Ha  szembe  állók  az
iskolával, akkor a baloldalt. A Várkert felé haladó része, ami megy be, az öregek otthona felé
az készen van. De viszont annak, ami megy be a Lékai utcába, ahogy megy le az út és az
iskola bejárata között magas és rettentő éles bazaltkövekből van. A kollégáknak is kifejezett
kérése, nem csak ők járnak oda, posta is, mindenféle egyéb autó azt a 15 m-t meg lehetne-e
oldani. Mert ha jól tudom mindenfajta közintézmény előtt normális parkolási lehetőség van.
Mert ez rettenetes és félelmetes még autót vezetni tudó emberek számára is. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Igen.  Hát  a  bazalt  szegélykő,  ami  a  járda
mellett van. Persze mert, ha rámegy a bazalt szélére, akkor kivágja.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A legolcsóbb megoldás, hogyha a
szegélyköveket  cserélik  ki,  olyan lekerekítettre  mondjuk. A másik megoldás,  ami ott  van,
hogy valóban a járdából vesznek el és akkor és parkolókat alakítanak ki.
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