
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA, 

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

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

Szám: 4003/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi;
Oktatási, Kulturális és Sport; valamint Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottságainak 2017. január  24-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
Kozma György
Cserny Pál                      bizottsági tagok

 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:
 
Kozma György
Séfer Hajnalka         bizottsági tagok
 

Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság:
                         
Óvári Márton                        bizottság elnöke
Holczinger László
Rosta Zoltán                         bizottsági tagok

Távolmaradásukat előzetesen nem jelentették be:
Mayer Gábor Oktatás, Kulturális és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
tagja
Bognár Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja
Horváth Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja
Szövérfi Zoltánné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja



Tanácskozási joggal jelen vannak:
Ferenczi Gábor polgármester
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
Ács Attila Devecseri Városüzemeltetési 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
a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 4 fő van jelen.

A nyilvános ülést megnyitom.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságból 2 fő van jelen, így
az még nem határozatképes.

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

A nyilvános ülést megnyitom.

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

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

N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2017. évi munkaterv-
tervezete

Holczinger László
bizottság elnöke

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

Ferenczi Gábor
polgármester

5./ D-Medico Kft. tájékoztatója Ferenczi Gábor
polgármester



6./ A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012-2015. évi
bevételeinek és kiadásainak felülvizsgálata

Ferenczi Gábor
polgármester

7./ A  Magyar  Vöröskereszt  Veszprém  Megyei  Szervezetével
megkötésre  kerülő  stratégiai  partnerségi  együttműködési
megállapodás

Ferenczi Gábor
polgármester

8./ Devecser  Város  Önkormányzata  és  a  Devecser  Roma
Nemzetiségi  Önkormányzat  közötti  együttműködési
megállapodás felülvizsgálata

Ferenczi Gábor
polgármester

10./ A Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői
állása

Ferenczi Gábor
polgármester

11./ Hegyes-Metal  Kft. kérelme 0161/6 hrsz-ú ingatlan vételére Ferenczi Gábor
polgármester

12./ A devecseri 296 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződése Ferenczi Gábor
polgármester

13./ Gázolaj felhasználás Ferenczi Gábor
polgármester

14./ Devecser  Város  Audio-Video  Televízió  2000  Kulturális
Egyesület támogatási kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

15./ Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

16./ Leposa Krisztián egyéni vállalkozó támogatási kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

17./ Marton és Társa Bt. támogatási kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

18./ Devecser Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

19./ A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

20./ Vakok és  Gyengénlátók Fejér Megyei  Szervezete  támogatási
kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

21./ Adománygyűjtés Kovászna megye Kommandó településének Ferenczi Gábor
polgármester

22./ Nyomtató vásárlása az iskolai élelmezés részére Ferenczi Gábor
polgármester

23./ Ajánlat konferencia rendszer kiépítésére Ferenczi Gábor
polgármester

24./ A polgármester illetményének  megállapítása,  az
alpolgármester tiszteletdíja

Bendes István
jegyző



27./ Tájékoztató  a  „Helyi  foglalkoztatási  együttműködések”
című  felhívásra  benyújtott  támogatási  kérelem
támogatásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

28./ Devecser,  Damjanich u.  1.  sz.  alatti  ingatlanban gázkazán
karbantartása

Ferenczi Gábor
polgármester

29./ Vegyes ügyek

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Javaslom,  hogy a kiküldött meghívó szerinti
napirendi  pontokat tárgyaljuk meg. A jelenlévő bizottsági tagok száma 3  fő, a
döntéshozatalban 3 fő vesz részt. 

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

N A P I R E N D

T á r g y : Előadó:

3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szociális, Egészségügyi, Rend-  és  Környezetvédelmi
Bizottságának 2017. évi munkaterv-tervezete

Óvári Márton
bizottság elnöke

5./ D-Medico Kft. tájékoztatója Ferenczi Gábor
polgármester

25./ Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék  Kezelési  Önkormányzati  Társulás  2016.  évi
tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

26./ Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti állapotáról Ferenczi Gábor
polgármester

29./ Vegyes ügyek

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottságának 2017. évi munkaterv-tervezete 

Előadó: Holczinger László bizottság elnöke

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ez csak egy tervezet. Majd az idő meg fogja
határozni, hogy milyen napirendeket fogunk ezen kívül tárgyalni. Írásban mindenki megkapta
az anyagot. Megkérdezem, hogy kinek van kérdése, 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 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága a 2017. évi munkatervét február hónaptól az alábbiak szerint elfogadja:
A Bizottság munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől június 30-
ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 
A Bizottság elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a bizottsági ülés
időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania. 
FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2016. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2016. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok
előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató 

3) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) A 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. évi
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató

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

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2016. évi

munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke



NOVEMBER
1) Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének

jóváhagyása
Ferenczi Gábor
polgármester

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2018.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

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

1/2017.     (I.24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és
Ügyrendi Bizottsága a  2017.  évi  munkatervét  február  hónaptól  az
alábbiak szerint fogadja el:

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

A Bizottság elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a bizottsági ülés
időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania. 

FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2016. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2016. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok
előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató 

3) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS



1) A 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása
(Zárszámadási rendelet-tervezet)

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. évi
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató

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

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2016. évi

munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

NOVEMBER
2) Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének

jóváhagyása
Ferenczi Gábor
polgármester

    
DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2018.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

3./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottságának 2017. évi munkaterv-tervezete

Előadó: Óvári Márton bizottság elnöke

Óvári  Márton  Szociális  ,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság    tagja: Írásban  mindenki  megkapta  az  anyagot.  A
tervezetet javaslom elfogadni. Megkérdezem, hogy kinek van kérdése, véleménye.

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

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



Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és
Környezetvédelmi Bizottsága a 2017. évi munkatervét február hónaptól az alábbiak szerint
fogadja el:
A Bizottság munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől június 30-
ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 
A Bizottság elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a bizottsági ülés
időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania. 
MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2016. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

4) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) Beszámoló a védőnők 2016. évben végzett munkájáról Védőnők

MÁJUS
1) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottság 2016. évben végzett
tevékenységéről

Óvári Márton
Bizottság elnök

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

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

Ferenczi Gábor
polgármester

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

DECEMBER
1) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2018.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

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

1/2017.     (I.24.)     SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális,



Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottsága a 2017.  évi
munkatervét február hónaptól az alábbiak szerint fogadja el:

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

A Bizottság elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a bizottsági ülés
időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania. 

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2016. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

4) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) Beszámoló a védőnők 2016. évben végzett munkájáról Védőnők

MÁJUS
1) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottság 2016. évben végzett
tevékenységéről

Óvári Márton
Bizottság elnök

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

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

Ferenczi Gábor
polgármester

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

DECEMBER



1) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2018.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

4./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Gyakorlatilag arról van szó, hogy a mellettem
ülő kolléga elköltözött  a  településünkről  és  új  lakcíme lett  és ezért  kell  módosítanunk az
SZMSZ-t. Megkérdezem, hogy kinek van kérdése, 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 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-
testület  Devecser  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
16/2013.  (IV.  30.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  önkormányzati  rendeletét
megalkossa. 

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

2/2017.     (I.24.)     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

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

5./     Napirendi     pont:

D-Medico Kft. tájékoztatója

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A tájékoztatót  mindenki  megkapta.  A D-
Medico Kft.  jelezte,  hogy a bizottsági  ülésre  nem tud eljönni,  hanem holnap lesz jelen a
képviselő-testületi ülésen. A kolléga nő jelezte, hogy jön, de hát nem ért ide. 

Bendes István jegyző: Holnapra jön.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Holnapra  jön  ő  is.  Az  anyagot  mindenki
megkapta. Ezzel kapcsolatban van egy kérésem. 

Kovács László alpolgármester megérkezett az ülésterembe.

Üdvözlöm az alpolgármester urat, tessék helyet foglalni. 

Elég  sok  mindenről  írnak,  fejlesztésekről,  elképzelésekről  és  egyébről.  Remélem,  hogy a
kedélyek meg fognak nyugodni,  s nem kerül olyan helyzetbe,  mint az elmúlt  időszakban.
Polgármester  úrnak  mondom,  hogy  a  sümegi  polgármester  úr,  valamint  a  kistérségi
társulásnak az elnöke, újságban közölte, hogy nem is akarnak ők ide csatlakozni. Remélem,
elkerüljük  legközelebb  majd  a  félreértéseket.  Nem tudom,  hogy hogyan  történt.  És  ezzel
kapcsolatban azért szeretném kérdezni a polgármester urat, hogy mit lehet tudni? 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát ez úgy történt, én ezt a Képviselő-testület elé is hoztam,
hogy a  megyeházán az  évzáró  rendezvényen  keresett  meg több  polgármester  egyszerre  a
sümegi kistérségből, hogy Devecser Város Önkormányzata hajlandó lenne-e tárgyalni velük
arról, hogy esetleg Devecserben hogyan tudnának részt venni a szakorvosi ellátásban. Ugye
én ezt jeleztem a Képviselő-testület irányába és a Képviselő-testület felhatalmazott rá, hogy
amennyiben  ez  a  megkeresés  él,  akkor  kezdjek  tárgyalást  ebben  a  témában.  És  én  is  az
újságból  értesültem,  nem  a  polgármesterek  nyilatkoztak,  hanem  Végh  László  sümegi
polgármester nyilatkozott, ha jól emlékszem az újságírónak.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Meg a Turcsi is.

Ferenczi     Gábor     polgármester: A csabrendeki polgármester  azért  érdekes,  mert ő volt  az
egyik, aki a megyeházán megkeresett, hogy sokba van a szakorvosi ellátás, amivel Sümegen
hozzá kell járulniuk ehhez. Időközben akkor ezek szerint megváltozott a véleményük. Én azt
gondolom, hogy helyesen jártam el, hogy jeleztem egy ilyen megkeresést a testület irányába.
Időközben megváltozott az álláspontjuk. Köszönöm szépen, ennyi. Az anyaggal kapcsolatban
viszont  az álláspontom az lenne,  hogy mert nem igazán találok benne,  olyan nagy értékű
eszközfejlesztést,  amire elnök úr utalt.  Ugye találunk az anyagban egy árajánlatkérést  gép
beszerzésre. De ma is elmondtam a hivatalban, hogy egy kicsit nekem olyan, mint amikor
bemegyünk a Ferrari szalonba és közöljük az ott dolgozóval, hogy majd valamikor szeretnénk
venni egy Ferrarit, akkor, hogyha lesz rá pénzünk, de azért addig adjanak rá egy árajánlatot.
Tulajdonképpen egy ilyen jellegű ajánlatkérés van becsatolva az anyaghoz, amit ugye nem
igazán tudok értelmezni. Ugye én azt tudnám értelmezni, hogyha szerepelne a beszámolóban,
hogy olyan értékű, vagy legalábbis hasonló nagyságrendű eszköz beszerzésre került sor az
elmúlt  években,  ami  arányos  azzal  a  támogatással,  amit  az  önkormányzat  biztosított  a
szakorvosi ellátást működtető cégnek. Én ezt hiányolom. Köszönöm elnök úr. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm szépen.  Így akkor már  teljesen
tisztán látunk. Tulajdonképpen lehet, hogy csak jó pofizni akartak ezek a települések. Lehet,
hogy valamilyen más elképzelések lettek közben. Leültek aztán tárgyaltak. Vagy még sem ide
akartak  csatlakozni.  A  D-Mediconak  a  tevékenységével  kapcsolatban  azért  vettem  a
fáradságot és kimentem a rendelőbe és hát még nem tudtam úgy odamenni több alkalommal,
hogy ne lett volna telt ház. Mindenféle szakrendelés van. Megkérdeztem a betegeket, hogy mi



a véleményük. A betegek elégedettek. Érdeklődtem az orvosoktól is, hogy mi a helyzet. Ők is
elégedettek  a  jelenlegi  helyzettel.  És  azt  mindenki  kifogásolja,  hogy  az  Egészségügyi
Pénztárnak a normatív támogatása mindenhol le van szűkítve. Csak egy példát mondok, hogy
a sebészeti tevékenységnél egy sebészeti beavatkozásnál 505,-Ft az úgynevezett támogatás. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Eddig is ennyi volt. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nagyon kevés. Azokat az eszközöket, amik
szükségesek többe kerül  a  lefertőtlenítés  meg az egyéb berendezések.  Ehhez tartozik egy
másik tevékenységük, ez közvetlenül nem ide tartozik. De egy foghúzás, meg egy fogtömés
általában, állami támogatással egy foghúzás 350,-Ft. A tömés pedig 540,-Ft. Azért ezek olyan
minimális támogatások, hogy egyszerűen, aki odamegy, több időt eltölt és tényleg valahogyan
ezeket az egészségügynél valahogyan rendbe kellene tenni. Én megkérdezem a Gazdasági és
Ügyrendi  Bizottság  tagjait,  hogy  kinek  van  ezzel  kapcsolatban  kérdése.  Valószínű,  hogy
holnap több tájékozgatást kapunk, ha itt lesznek a tulajdonosok. Tessék, parancsolni.

Kozma     György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság tagja: Az újság cikkel kapcsolatosan azért azt javasolnám, hogy azért kéne
egy választ, valamilyen módon egy megközelítést a mi részünkről is megtenni, mert azért, ha
burkoltan is egy hazugsággal vádolták Devecsert. Hát azért nyugodtan meg lehetne írni, hogy
kérem szépen akármilyen megfontolásból is, de megtették ezt a megkeresést és hát nézzenek
szembe saját magukkal, ahelyett, hogy egy várost az orvosok előtt egy kellemetlen helyzetbe
hoznak vagy pedig abba a helyzetbe, hogy az első számú vezetőjük egyébként igazat, vagy
nem mondott igazat ezzel az üggyel kapcsolatosan. A másik, amit akarok mondani, hogy azt
figyelni kellene, hogy ott mintha azt írták volna abban a cikkben, hogy a 200 valahány millió
forintos beruházást hajtottak végre.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A  270  valahány  millió  forintos,  illetve
ténylegesen 330 millió forintos beruházás.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;   valamint az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság tagja  : Jó lenne tudni, hogy azt hogyan csinálták, mert azért érdekes lenne,
hogyha esetlegesen ezt a dolgot valamilyen módon itt is meg tudnánk csinálni.

Bognár  Ferencné  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság;  valamint  a  Szociális,
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Én  elmondom.  Beadták  a  pályázatot.
Megnyerték a kistérségek. Megcsinálták. Na, most Sümeg azt hiszem, más rendeletben van,
ott  nem volt  járó  beteg  ellátás.  Volt  egyébként  korábban  ez  a  szervezet,  illetve  ennek  a
szervezetnek az elődje,  a Nagy doktorék csinálták a járó beteg ellátást,  és tulajdonképpen
akkor Sümeg azt mondta, hogy inkább saját maguk fogják csinálni, s ezért ott megszűnt a
támogatás.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság  ; valamint az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság tagja  : Hát azért meg kellene nézni, hogy mégis hogyan csinálták. Lehet,
hogy valamit lehetne hasznosítani belőle. 



Az IURATUS Könyvvizsgáló Kft. szakértője Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi
könyvszakértő megérkezett az ülésterembe.

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

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Nekem a múltkori bizottsági ülésen is
külön  véleményem  volt.  Szerintem  tételesen,  mélyrehatóbban  meg  kellene  nézni,  mit
kompenzál.  Nagyjából  összeadom  a  számokat,  a  tartalmi  értékelést,  igazából  ezt  a
szakrendelést megtartja az önkormányzat.  Kivettem az előző időszakot, mert gépbeszerzések
és  meg  egyéb  dolgok  azért.  Erre  valamilyen  szorosabb  együttműködés  kellene.  A szoros
együttműködést én abban értem, hogy tudnának tisztességesen tájékoztatni arról, hogy mik
történnek  ott,  van,  nem történnek  ott.  Megnézni  azt.  Én  kértem véleményt,  tájékoztatást.
Csinálják máshol is ezt. Én nem azt mondom, hogy nagy üzlet a Kft.-nek ezt csinálni. Máshol
is csinálták. De elfogadható szinten működnek. Ha itt összeadom valahol a számokat meg a
kéréseket nem 80-90 %-ban van maga a költség.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Maga a működési költség a fenntartáshoz a
miénk.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Vagy egy előre menekülési stratégiát
kell  vállalni  a  D-Medico  Kft.-vel  együtt  és  akkor  pályázni.  Ilyen  elképzelés,  meg  olyan
elképzelés, vagy más megoldást keresni. Mert azért itt is vannak ám olyan felvetések, hogy
miért  kell  Szombathelyről,  Körmendről,  meg  máshonnan  járnak  ide  orvosok,  de  ajkai
körzetből nincs, a veszprémi körzetből néha visszajár. Tehát én nem a Kft.-t akarom ebben
bírálni,  vagy  a  Kft.  vezetését,  de  valami  módon  ő  is  tehet.  Jó  megvan  a  véleménye
mindenkinek. A másik változatlanul felvetem, hogy ez nem csak devecseri, mert Ajkáról két
annyian, vagy még többen járnak ide. Mert én is voltam a rendelésen. Körbe néztem én is.
Majdnem még többen, mint devecseriek voltak. Hol van a kistérségi társulás? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A kistérség nagyon messze elmarad.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Hol  van? Hozzátéve,  hogy őnekik,
hogy most, úgy ahogy elég jó. Nem bírálom őket, nincs jogom hozzá. Kihúzzuk a szálkát a
talpukból  orvosi  ellátás  szempontjából.  Váradi  doktor  megy  nyugdíjba  Kertáról.
Nagyalásonyban még 2-3 hónapig van háziorvos. Somlószőlősből a hölgy megy el, ő is kb.
még 1-2 hónapig van. Noszlopnál ugyan ez a gond. Somlóvásárhelynél nincsen megoldva az
alapellátás. És ami van 3 vagy 4 órában, azt szépen ide teszi rá a szakrendelésekre a terhet.
Ezt elfogadom, hogy ez nagy teher a D-Mediconak. Azt akarom mondani és be is fejezem,
hogy  azért  valahogyan  szót  kellene  érteni,  mert  nem  lehetett  múltkor  sem  az  évenkénti
rendszerben sem. Azon is nagyon csodálkoztam, mert azért előbb utóbb megkérdezhetik a
polgármestert, hogy semmi előzménye, amit összehívtak egészségügyi dolgot. Legalább ők is
jó szó erejéig ezzel számoljanak, amellett, hogy az orvosaik elmennek.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Egyetértek egyébként, a legnagyobb probléma,



hogy a kistérségen belül valószínű, hogy perben, haragban leszünk egy jó darabig, mert a
szolgáltatást  elvégezzük  az  ügyeletnél,  a  többieknél  is  és  nem  hajlandóak  téríteni.  Most
kértünk egy könyvvizsgálót  ennek a kivizsgálására.  Meg is  bíztuk,  hogyha jól  tudom. És
akkor  utána  egyébként,  vagy  ha  nem  tudunk  megegyezni  a  felekkel,  akkor  pedig  perbe
megyünk. Van egy nyert peres ügyünk az oktatás területén, amit annak idején megnyertük.
Egy évig volt a küszködés, utána tudomásul vették, folyamatosan fizettek. Itt ugyanaz lesz.
Azt pedig javaslom a polgármester úrnak, hogy a következő kistérségi ülésen vessék fel, azért
az  nem  lenne  jó  üzenetű,  hogy  az  ügyeletet  a  különböző  helyeken  végezzék  el,  ne  itt
Devecserben legyen a központi ügyelet, hanem Celldömölkön, Ajkán, vagy egyéb helyen. Ez
is idetartozik a feladathoz, hogy ennek érvényt kellene szerezni, össze kell fogni és ezt le lehet
rendezni. Tessék parancsolni, polgármester úr. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm elnök úr.  Teljes  mértékig  egyetértek  az  előbb
elhangzottakkal, amit Cserny Pál bizottsági tagunk az előbb elmondott. Én annyit szeretnék
hozzáfűzni  a  jegyzőkönyv  kedvéért,  hogy  én  nem  azt  mondom,  hogy  ne  támogassuk  a
szakorvosi ellátást. Természetesen, én gondolom, ebben mindannyian egyetértünk, hogy az
egészségügyi ellátás az egy olyan terület, ami nem profitorientált, hanem tulajdonképpen a
jövőbe  való  befektetés,  ugyan  úgy  gondolok  erre  az  oktatás  területén,  meg  a  szociális
ágazatban  is.  Tehát  én  azt  gondolom,  hogy  nem  ezen  kell  a  városnak  spórolni.  Én  azt
mondom, hogy úgy korrekt, hogyha egy cég üzemelteti ezt a szolgáltatást Devecserben és a
város, mint ahogy az előbb elhangzott, hogy tulajdonképpen a működési költségét ennek az
egésznek  biztosítja,  akkor  joggal  elvárható  az  a  közösségünk részéről,  hogy kapjunk egy
átfogó tájékoztatást arra vonatkozólag, hogy az általunk nyújtott támogatásért cserébe milyen
fejlesztéseket hajtott végre a vállalkozó. És én ezt hiányolom. Én nem látom arányosnak az
általunk nyújtott támogatást, azzal a fejlesztéssel, ami történt a szakorvosi ellátásban. És még
egyszer elmondom, ezt az előző ülésen is elmondtam, nehogy valaki kiforgassa a szavaimat.
Tehát egyáltalán nem az a célom ezzel, hogy Devecserben megszűnjön a szakorvosi ellátás.
Éppen ellenkezőleg.  Az a  célom ezzel,  hogy Devecserben jobban működjön a  szakorvosi
ellátás. Egyébként meg elnök úrnak reflektálva annyit  szeretnék elmondani, hogy érdemes
lenne egyébként azon is elgondolkodni, hogy az után, hogy tavaly január 1.-től a családsegítő
szolgálatok külön mentek, a jegyzőségek külön látják el ezt a feladatot, Devecser is kiválóan
működteti a családsegítő szolgálatát, központját. Sőt azt kell, hogy mondjam látva az elmúlt
egy évet, de jegyző úr bólogat, hogy valószínű, hogy igazam van, tulajdonképpen Devecser
vonatkozásában  mi  nyertünk  azzal,  hogy  a  családsegítő  szolgálat  lényegében  Devecser,
Noszlop, Oroszi vonatkozásában látja el a feladatát, hiszen sokkal több idő jut az ellátottakra.
Az pedig, hogy a szakmai központ szintén Devecserben van, én azt gondolom, hogy abból is a
mi  településünk  profitál.  Én  azt  sajnálom,  hogy  vannak  olyan  polgármesterek,  akik
megpróbálták ezt az egészet úgy értelmezni, hogy a törvényi változás által esetleg az adott
önkormányzat spórolhat azzal, hogy a szociális területet ők külön fogják működtetni. Most
egy év távlatából megkockáztatom, hogy ők most már szívesen visszacsinálnák ezt a dolgot.
De nekünk az a dolgunk, hogy Devecsert nézzük. Mi ezzel jól jártunk. Miért mondom én ezt
el. Tulajdonképpen azért, mert már teljesen kiüresedett a kistérségi társulás. Tulajdonképpen
mi vagyunk a legnagyobb hozzájárulói ennek az egész rendszernek. Tulajdonképpen ki kell,
hogy fizessük a kistérségi elnöknek a bérét, elég magas havi fizetését, az adminisztrációt.
Ráadásul a mi pénzügyünkön csapódik le a könyvelés. És ráadásul, ahogy elnök úr is mondta,
tulajdonképpen Devecser megelőlegezi a feladat ellátást, mint gesztor település utána meg mi
futunk a pénzünk után. Én annyit hadd reflektáljak még, hogy én azt gondolom, hogy nem
perre kellene mennünk, mert nekünk nagyon fontos,  hogy a környékbeli  településekkel jó
kapcsolatunk  legyen.  Én  azt  gondolom,  azon  kellene  elgondolkodni,  hogy  esetleg  külön
menjünk,  mert  igazából  Devecser  vonatkozásában  így,  hogy  a  legnagyobb  feladatkör  a



családsegítés az kikerült ebből a rendszerből, tulajdonképpen nekünk ez így nem éri meg. Mi
kifejezetten nyernénk azzal, hogyha Devecserben külön lenne egy.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: De  az  ötmillióról,  illetve  hatmillióról
lemondani nem szabad.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem. De miért kellene? 

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

Ferenczi Gábor polgármester: Hát arról nem szabad lemondani, persze. El kell egymással
számolni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De csak a mi településünk tud szóba jönni,
mert  úgy  vettem  észre,  hogyha  a  kistérségi  tárgyalások  nem  hoznak  eredményt,  akkor
tulajdonképpen.

Ferenczi Gábor polgármester: Hát akkor persze, mert akkor nem tudok mit csinálni. De
mindenképpen arra kell törekedni, hogy ne kelljen ebbe az irányba fordulni. Viszont éppen a
hivatalban beszélgettünk erről a témáról, hogyha Devecser külön működtetné a háziorvosi
ügyeletet,  akkor  ugyan  az  a  helyzet  állna  elő  lényegében,  mint  a  családsegítő  szolgálat
esetében, hogy maga a szolgáltatás Devecser, Noszlopra, Oroszi településekre, illetve arról
beszéltünk még, valószínű Bakonypölöske településekre koncentrálna, de tulajdonképpen egy
egybefüggő területre. Valószínűleg ezt mi sokkal költséghatékonyabban tudnánk megoldani,
ha  csak  az  autóknak  az  üzemanyag  fogyasztását,  a  futását  nézzük.  Egy  sokkal  szűkebb
területen kell az ellátást biztosítani. Ezt csak így gondolat ébresztőként mondom.

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

Kozma     György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Mi lenne,  hogy a D-Medico Kft.-vel  kapcsolatosan,  az elmúlt  időszakra
visszatekintve  azért  tudjuk,  hogy folyamatosan  egy elfogult,  szubjektív  megközelítéseken
keresztül,  azért  rengeteg  vitát  gerjesztettek,  indulatokat  gerjesztettek  ennek  a  Kft.-nek  a
működése és azt gondolom, hogy békén kellene hagyni. Tehát mint azért, ahogy az elnök úr is
említette, igény van a működésükre. Sőt túlzottan sok igény van rá, mert rengetegen járnak
oda.  Békén  kellene  hagyni  őket,  tehát  hadd  működjenek  továbbra  is.  Abban  az
együttműködést mindenképpen szorgalmaznám, amit a képviselő úr is mondta, hogy esetleg
pályázati lehetőségek, vagy egyéb pénzügyi dolgok, hogy annak a fejlesztésében részt kellene
venni, az együttműködést abban erősíteni kellene. De azt is figyelembe kell venni, hogyha
tovább piszkáljuk ezt a kérdést és rágódunk rajt. Hát azért a környékbeli településen ott van
Tüskevár,  bármikor  szívesen  látná  őket.  Most,  ha  véletlenül  ez  megtörténik,  akkor  a  mi
lakosságunk esetleg mehet Tüskevárra. 

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



Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Szeretnék  még  annyit  hozzátenni,  hogy tavaly
elhangzott  ez  a  dolog,  hogy  a  villany  kérdésben  van-e  megoldás?  Érdemes  volna
felülvizsgálni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A következő volt itt a probléma.

Ferenczi Gábor polgármester: De ezt már rendeztük, nem?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De még mindig úgy van, hogy többletet kell
fizetni, mert magasabb a készenléti díja a trafónak. Ezt vissza kell teljesen csökkenteni arra a
szintre, vagy nem kell figyelembe venni. Az a baj, hogyha nagyon visszavesszük, akkor, ha
ott később nyerünk a pályázatoknál, akár a családsegítőnél, akár a hétvégi ügyeletnél azon a
területen,  akkor  viszont  megint  meg  kell  változtatni,  ami  sokba  kerül.  Én  azt  tudnám
javasolni, hogy a letisztított mérés alapján és készenléti díjat, ne nekik kelljen megtéríteni.
Hanem akkor ezt mi vállaljuk át. De itt az a probléma, hogy a nagyobb teljesítményhez van az
a trafó biztosítva,  és ezért  külön kell  készenléti  díjat  fizetni.  Vissza kell  emlékezni,  hogy
amikor itt volt a vörösiszap, és itt volt az úgynevezett szűrőállomás, meg a többi berendezés
ezért egy kvótát, a korábbi Képviselő-testület egy kvótát határozott meg a nagyobb fogyasztás
végett az pörög még mindig hiába lett lecsökkentve. Még mindig aránytalan az az érték, amit
a  fogyasztások  végett  kézhez  kapnak.  De  figyelembe  van  véve  a  későbbi  fejlesztési
lehetőségekhez a területen, amit később akarunk megvalósítani. Akkor már ne kelljen még
egyszer  trafót  cseréltetni,  a  fejlesztések  miatt  igényt  bejelenteni  és  akkor  azért  fejlesztési
hozzájárulást kelljen fizetni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ezen a szinten még fel lehet újítani?

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

Bendes István jegyző: Most várjuk meg, hogy nyerünk-e a pályázatokon, mert akkor úgy is
kell oda trafó. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Így  is,  úgy  is.  Nem érdemes  addig  most
visszaadni, mert akkor meg azért fogunk hibázni.

Bendes István jegyző: A kórháznak meg kell annyi.

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

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én csak annyit  szeretnék a Kozma
képviselő úrral vitatkozni,  hogy most békén hagyni őket. Én jó értelemben akarom békén
hagyni őket, szorosabb kapcsolatot, több egyeztetést. Mikor találkozunk a vezetővel? Akkor,
ha pénzügyi gondjuk van, vagy valami kell. Ezt a kapcsolatot szorosabbra kell. Azt mondom,
hogy napi  egyeztetésre  és  akkor  már  nem hagytuk  békén  egymást.  És  akkor  már  együtt



gondolkodunk  a  fejlesztéseken.  Trafóra  visszatérve,  tényleg  ez  költség.  Mi  majdnem
ráfaragtunk  erre.  Csökkent  a  létszámunk,  azt  mondtuk,  hogy  nem  kell  ennyi  energia.
Visszamondtuk. Az új teljesítménynek a megváltása többszöröse lett ennek, amit be kellett
fizetni erre. Ki kell bírni addig, amíg a pályázat eldől.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Meg hát  ez a  terület  tartalékunk.  Ennek a
hasznosításáról mindenhogyan gondoskodni kell.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Így van.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó,  köszönöm  szépen.  A vitát lezárom.
Javaslom a Bizottságnak, hogy fogadjuk el és holnap a szorosabb együttműködésre tegyük
meg a javaslatot és ezt tárjuk a Képviselő-testület felé. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a D-Medico Kft. tájékoztatóját vegye tudomásul. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az ügyvezetőt
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. február 15.

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

3/2017.     (I.24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a D-Medico Kft. tájékoztatóját vegye
tudomásul. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. február 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 a Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a D-Medico Kft. tájékoztatóját vegye tudomásul. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az ügyvezetőt
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. február 15.

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

2/2017.     (I.     24.)     SZERKB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a D-Medico Kft. tájékoztatóját vegye
tudomásul. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

6./     Napirendi     pont:

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012-2015. évi bevételeinek és
kiadásainak felülvizsgálata

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Tisztelettel köszöntöm dr. Németh Gyöngyi
igazságügyi szakértőt. Én az anyagot áttanulmányoztam és azokkal a megállapításokkal teljes
mértékben  egyetértek.  Vissza  kell  emlékezni  a  Képviselő-testületnek,  hogy  én  több
alkalommal,  amikor  a  Kft.-nek  a  mérlegét,  valamit  a  közhasznú  tevékenységének  az
elfogadását tárgyaltuk akkor én javasoltam, illetve megkérdeztem, hogy mi legyen azokkal a
pénzekkel,  ami nyereségként  képződött.  Erre tulajdonképpen nem történt semmi,  mert azt
mondták, hogy ráérünk majd, akkor ezzel foglalkozni.

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

Ott  volt  ez  a  pénz  a  Kft.-nél,  ott  parkolt.  Emiatt  több  alkalommal  kerültem kellemetlen
helyzetbe és ez zavart okozott a támogatásoknál is. Én még mielőtt a szakértői véleményre



rátérnénk,  én  szeretném,  hogyha  a  mérlegkészítésnél,  vagy  előtte,  ne  keverjük  össze  a
taggyűlést, meg a testületi ülést, az egy teljesen külön kategória. Kft.-ről van szó. Nonprofit
Kft.-ről. Taggyűlést fog tartani, ahol jelen lesznek a Felügyelő Bizottság tagjai is és akkor ki
tudjuk  értékelni  és  el  tudjuk  mondani  a  véleményünket.  Az  biztos,  mivel  nonprofit
szervezetről van szó, ha képződik nyereség, akkor arról dönteni kell, hogy a nyereséget az
önkormányzat elkéri, vagy a támogatásokat fogja csökkenteni. Ez az egy következtetés. Hát
most akkor rátérnénk a könyvvizsgálói anyagra. Megkérdezem szakértő asszonyt, hogy kíván-
e kiegészítést tenni.

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

Dr.  Németh  Gyöngyi  igazságügyi  könyvszakértő: Igen.  Pár  szót  szeretnék  mondani  a
legvégén. Szakértőként dolgozom, mint ahogy látják, nem olyan rövid ideje. Megköszönöm a
megbízást és három mondatot szeretnék mondani tulajdonképpen, amire fel szeretném hívni
az  önök  figyelmét.  Az  első  a  szabályozottság.  A második  a  gazdálkodás.  A harmadik  a
finanszírozás. Hogyha jól szabályozunk valamit, akkor számon kérhetjük a gazdálkodást. Ha
jól  gazdálkodunk,  akkor  könnyebb  a  finanszírozás.  És  ha  ezeket  összevetik  azokkal  a
javaslatokkal, amiket megtettem az anyagomban, akkor látni fogják, hogy mire utalók. Én azt
szeretném kérni önöktől, hogy nekem nagyon jó lenne, ha még egyszer megbíznának ezzel, de
önöknek nem olyan jó. Próbálják meg a szabályozottságot olyan szintre emelni, hogy számon
kérhetők legyenek a dolgok és a támogatások. Ennek az első lépése szerintem egy részletes
üzleti  terv.  Azért  hangsúlyozom  most,  mert  most  fognak  következni  a  taggyűlés,  az
önkormányzati  költségvetés  jóváhagyása,  annak  tárgyalása,  amibe  ezeket  bele  kellene
foglalni, mivel és hogyan.

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

Részletesen nem szeretném az anyagot ismertetni. Elnézést kérek, hogy ilyen vastag, mert a
gyakorlatom  alapján  azt  tapasztaltam,  hogy  nekem  is  sokkal  könnyebb,  hogyha  valamit
kérdeznek, akkor itt van a melléklet és visszanézem, hogy mi is a kérdés és meg tudom adni a
választ  és  önöknek  is  könnyebb  az  eligazodás.  Amennyiben  kérdéseik  vannak,  nagyon
szívesen  állók  rendelkezésre.  Két  dolgot  szeretnék  még  hozzátenni.  A  könyvelés  jó
színvonalú,  beírtam  az  anyagomba  is.  Az  ellenőrzésben  a  Kft.  vezetői  maximálisan  a
segítségemre  voltak,  minden  fellelhető  anyagot  átadtak,  segítettek  és  együttműködtek.
Köszönöm szépen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Köszönöm szépen.  Hát  akkor  meg  lettem
erősítve.  Én  minden  alkalommal  a  régi  módszert  akartam visszavezetni,  amit  több  évvel
ezelőtt gyakoroltunk, hogy az üzleti tervet, azt részletesen ki kell dolgozni. Az üzleti tervbe
bele kell  írni  paramétereket.  Azt, hogy mi,  mennyibe kerül. Azt, hogy mi a finanszírozás.
Ennek  az  ellenőrzését.  Erre  tettünk  is  javaslatot.  A jegyző  úr  meg  hirdette  az  állást,  aki
tulajdonképpen a hivatalban műszaki  ember,  lehetőleg  műszaki  ellenőri  szakvizsgával,  ha
még van neki energetikai tanúsítványa,  akkor az még jobb, kerülne felvételre,  akinek van
rálátása  egy  településüzemeltetésre.  Így  tulajdonképpen  a  kontroll,  az  ellenőrzés,  a
kapcsolattartás megtörténik. Állandóan mindig visszatérünk arra, hogy egy rossz előkészített,
nem komoly üzleti terv az, hogy mi, mennyi a ráfordítás, meg mennyi a támogatási igény ez
sok mindent nem fog elárulni. Nem követhető olyan formában, hogy a tisztánlátás meglegyen.



Ne legyenek ezek a mutogatások, hogy ide mutogatok, oda mutogatok. A másik az,  hogy
egész  addig  a  vállalkozói  tevékenységet  gyakorolni  nem  nagyon  lehet,  amíg  ezeket  az
úgynevezett  a  szerződésben foglalt  feladatokat nem tudja elvégezni.  Ennek a terhére nem
szabad  vállalkozói  tevékenységet  úgy  végezni,  hogy  ennek  gyakorlatilag  majdnem  azt
mondhatom, hogy a dupla finanszírozást kerüljük el. 

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

Az anyag részletezi, minden évben megvolt, hogy melyik évben milyen nyereség képződött,
milyen költségek voltak. Nem lehet arányosítani ezeket a költségeket, mert 2012-ben más volt
a feladatkör, 2013-ban más volt a feladatkör, 2014-ben más volt a feladatkör, 2015-ben már
kezdtek tisztulni a dolgok. 2016-ban ekkor már láttunk valamit.  És 2017-ben viszont egy
konkrét olyan színvonalú üzleti tervet kell készíteni, amit máskor is alkalmaznak. Nem csak
lemásolni, de a jó ötleteket el kell fogadni. Ami érdekes itt egyébként a felhasználásoknál, a
költségeknél, 2015-ben nekem feltűnt, hogy egy nagyobb gázfogyasztás volt a költségben. Ezt
nem akartam már vinni, hogy mi az oka, de biztos, hogy kapok rá választ is. De vannak olyan
feladatok,  amit  önkormányzat  nyilván  áfa  szempontjából,  pénzátadással,  beruházási
feladatokat végeztetett el a Kft.-vel.  Ez elég jól sikerült az elszámolás, ha nem tévedek, igen?
Ennek az elszámolása megtörtént, viszont az aktiválása a mai napig nincs meg. Hát azt el kell
végezni.  Az ügyvezető  igazgatóval  tartom a kapcsolatot,  ő  mutogat  a  hivatalra.  A hivatal
visszamutogat.  El  tellett  ennyi  időszak,  eladtuk  a  telkeket  közművesítve.  Egyetlen  egy
közműre nem lehet  rácsatlakozni,  mert  nincs használatbavételi  engedélye,  nincs  aktiválva.
Gyakorlatilag én úgy értelmeztem, jelenleg is így kellett volna értelmezni, hogy a Kft. elvégzi
a beruházási feladatokat, aktiválja, a vagyont átadja az önkormányzatnak és ezt követően az
önkormányzat rendelkezik ezzel a vagyonnal. Nem?

Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő: Igen. Ennek ez az eljárás módja. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Köszönöm  szépen.  Akkor  nincs  több
hozzáfűzni valóm. Én kérném a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjait, ha van kérdésük a
könyvvizsgáló asszonyhoz, tegyék meg, tisztázzunk dolgokat. Úgy álljunk fel, hogy mindenki
tudja,  hogy  miről  van  szó.  A  vizsgálatot  azért  kellett  elvégeztetni,  hogy  mindenféle
mendemondát lezárjunk. És én azért mondtam ezt az aktiválást, mert ez a legégetőbb kérdés
itt  jelen  pillanatban.  Ez  okozta  azon  kívül,  hogy a  képződött  nyereségről  nem döntött  a
taggyűlés, mert ez egy óriási nagy hiba volt. Hát hiba? Nem történt olyan jogsértés, mert a
pénzt  csak  a  taggyűlésnek,  egy  személyes  Kft.-ről  van  szó,  a  Képviselő-testületnek,  a
taggyűlésnek  a  döntése  alapján  használhatja  fel.  Ha  nincs  meg  a  felhatalmazás,  akkor
probléma van, mert akkor nem kapott engedélyt ennek a pénznek a felhasználására. Ugyan ez
vonatkozik akkor is,  amikor az átadott  pénzeszközöknél a betervezett  pénzt  nem tudja az
önkormányzat  átadni  finanszírozási  problémák miatt.  Ezt  kell  közelíteni.  Beszéljünk róla,
vesézzük ki, mert akkor tudunk egyébként együtt dolgozni. Köszönöm szépen. Akkor kérem
szépen a kérdéseket, a válaszokat, és a véleményeket. Tessék parancsolni.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: A könyvvizsgáló asszonnyal mélységesen egyetértek. Egyébként a
szabályozás és a gazdálkodás összefüggései egyértelmű. Ha a szabályozás olyan, akkor annak
vannak következményei. Na,  most az előző időszaknak a lezárásaként volt az előző
könyvvizsgálónak a III. és IV. következtetéseként javaslatok  fejezetében ugyanazt írta le
virágnyelven érthetően egyébként, ajánlva a Képviselő-testületnek, az akkorinak és a



mostaninak is, amit ön is megtett. Tehát mi ezekben, időszakokban, mi, az előző testület
mindig elfogadta a beszámolóját a Kft.-nek. Tehát az orrunk előtt történt mindez. Most minket
meglepetésként ez nem érhet. Azért gondolom azt, hogy ebből adódóan, ha részletezni
akarunk, tehát a gazdálkodását figyelembe véve az restancia dolog a Kft. működésének
szempontjából nekünk kell tervezni, illetve meghatározni ettől függetlenül.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Anélkül nem megy. Én mindig azt szajkóztam,
hogy  az  az  üzleti  terv  mindig  meglegyen.  Hogy  abban  mindenki  el  tudjon  igazodni.
Egyértelmű legyen a Kft. számára, a Képviselő-testület számára, illetve a hivatal számára is,
hogy mi, mennyiért, hogyan fogjuk. Mert azért engem az is zavar, hogy mindenféle feladatot
magára vállal a Kft. Van összesen 4 mozgó embere, meg 2 vezetője, meg a közmunkások. Hát
így  hosszútávon  nem  lehet  tervezni.  Vagy  egy  kicsit  fel  kell  a  létszámot  emelni  és
gondoskodni kell a finanszírozásáról úgy, hogy hát azért nem szabad elfelejteni, hogy azért 30
hektár zöldterület van, amit gondozni kell. Van egy 2,5 hektáros terület, amit köztisztasági
szempontból rendezni, télen jég mentesíteni kell. Szóval ezeket a feladatokat 4 emberrel, akik
még  a  szociális  tűzifa  szállításával  kell,  hogy  még  foglalkozzanak  és  az  egyéb
karbantartásokat. Ne várjuk el akkor, hogy valamit minőségben tudunk javítani. Hanem igen
is.  És  azokat  a  hiányosságokat,  amik  itt  előfordultak.  Ami  tulajdonképpen  a  vizsgálat
kiindítója  volt,  hogy  ott  parkol  a  pénz  a  Kft.-nél  ott  a  Képviselő-testületnek,  meg  a
taggyűlésnek kell  dönteni és akkor ezt  rendbe lehet tenni.  Pénz nem veszett  el.  És akkor
nyilván  ennek  van  olyan  következménye  is,  hogyha  nincs  tartalékpénze,  akkor  a
finanszírozást  folyamatosan  biztosítani  kell  a  számukra,  mert  az  embereknek  a  bérét,  a
költségeket ki kell fizetni. Hát azért nem tudjuk elvárni saját cégünktől, hogy ingyen csinálja,
mert nincs miből fedezni a dolgokat. Tessék parancsolni.

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Amit  most  elmondtál  az  mind  a
jövőképhez tartozik még. Majd a jövő. Én nekem az a véleményem, hogy mindig vitatkoztunk
azon, hogy átvilágítás és egyáltalán hogyan történjen. Ez is a működéshez volt kép.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Mennyiben?

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Több okból. Egyik az, hogy ebben a
szakértői véleményben, azért maradjunk annyiban, vannak megállapítások.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Eddig is voltak.

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Súlyos  megállapítások  is  vannak.
Lehet, hogy te másképpen látod. Vannak, amelyekre oda kell figyelni, nem elhanyagolhatok, a
hivatal  részéről  is,  az  önkormányzat  részéről  is  és  a  Kft.  részéről  is.  Itt  voltak  az elmúlt
időszakban  többször  is  tudathasadásos  állapotok.  Voltunk  Kft.,  Kht.,  ez  a  feladata,  az  a
feladata,  csináld  még  meg  ezt,  csináld  meg  még  azt.  Beleszaladt  olyanba,  hogy  nem is
csinálhatta volna. Beleszaladt olyanba, amit meg kellett volna csinálni, pl. leltár, az eszköz
leltár. A munkaszerződések számára is. Ezek megállapítások. Tehát lehet ezen vitatkozni.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Nem vitatkozom. 



Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tehát, ezt nem fejvesztésterhe mellett
mondom ezt. De legalább ezekről tudunk. És ki segített ebben? Szakmailag ki segített benne?

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

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Te. Akkor együtt visszük el a balhét,
mert most én felvetettem. De most tényleg ne értsél félre, tényleg nem cikizni akarlak az a
segítség akkor nem volt elég hatékony, vagy nem valósult meg ilyen, meg olyan okok miatt,
mert azért mindenre ők sincsenek kiképezve. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Szakmai véleményt adtam. Nincs jogköröm
egyébként őket utasítani, mert ez egy külön kategória.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A kiokosítás. Mondom itt magában a
működés formájában Kft., Kht. Meg itt a jogkörökben és a feladatokban. A másik az üzleti
terv. Ez egy örök téma, hogy korrekt üzleti tervet csináljon, amit az ottani megállapítás is
mond. A szabályozottság, abban véleményem szerint, nem vádolok, nem értek annyira hozzá,
de  ebben  előbbre  kellett  volna  lépni  akár  a  hivatalnak,  akár  az  önkormányzatnak,  hogy
szabályozottságnak kell lenni, de, hogyan mondjam, ami a reálszférában van nálunk, hogy
főben járó bűnt lenne. Egy szónak is száz a vége, amit mondani szeretnék, tehát az üzleti terv,
segítség, ez a hármas, a szabályozottság, a finanszírozás és akkor tudjuk, hogy miért van neki
pénze.  Nem adunk,  mert  ez  nem pénzügyi  kategória,  hogy  miért  van  neki  pénze,  miért
forgatja a pénzt. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Így döntött a Képviselő-testület.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Így döntött, akkor oké. 

Bendes István jegyző: Nem döntött. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A másik. Ebben azért újra azt mondom,
hogy vannak ebben megállapítások, amiben őneki mindenképpen segíteni kell. Segíteni kell
ezeknek a kiküszöbölését akár a napi munkavégzésben, akár a szerződés kötésekben és egyéb
dolgokban vagy egy eseti  bizottság keretében,  vagy a testület  házon belül jelöljön ki egy
embert, megfelelő jogosítvánnyal, hogy ezekben segítse a Kft.-t. Nem mindenkinek beleszólni
a Kft. életébe. Az szóljon bele, az utasítsa, az adjon neki feladatot, akinek erre jogosítványa
van, mert itt elég sok olyan dolog van, amiben probléma van. A pénzügyi dolgokhoz meg nem
is szóltam hozzá. A szakértői vélemény nagyon korrekt, nagyon érthető, laikusnak is érthető
és nem elkaszáló, hanem segítő szándékú, mert szükségesnek tartó lépéseket is leírja.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A következő szeretnék reagálni, mert ha én
tehettem azért javaslatokkal éltem és nem akartam gyakorlatilag, hogy kisajátítsam ezt a
jogkört, hogy én oda menjek. De azt azért tudomásul kell venni, hogy a Kft.-nek van egy
adminisztrátora, egy vezetője, egy ügyvezetője. A többi az mind fizikai munkás. A könyvelést
a Lenner könyvelő iroda végzi. Semmiféle olyan adminisztrációs lehetősége nem volt, hogy
ők  a szabályzatot úgy dolgozzák ki, ahogy ez teljesen szükséges. Elvettük azt a létszámot.



Egyébként régóta ezt az üzleti tervet szajkózom. Véleményem szerint  a Kft.-nek utoljára
akkor volt üzleti terve, amikor még én csináltam meg nekik. Na, sajnos most ezek olyanok,
ott paraméterekre meg volt határozva minden, de ez elmaradt. Ezeket kell rendbe tenni. Ezért
akarunk  embert felvenni az önkormányzathoz, aki ezt kézbe veszi, aki ezt irányítja,
leellenőrzi. Nem csak ezt, hanem más területen is, mert ez megtérül. Tessék parancsolni.

Bognár     Ferencné     Oktatási,     Kulturális,     Sport     Bizottság;     valamint     Szociális,
Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Köszönöm szépen. Elnézést
kérek próbáltam az e-mailekben meg keresni azt, amit magamnak kivettem. Igaza van Cserny
Pálnak és igaza van itt a  könyvelői  dolgokban. Folyamatosan félre lettek állítva. Néhány
dolgot vettem csak ki. Sajnos nem találom meg az e-mailemben. Átnéztem ezt a 140 valahány
oldalas valamit. Egy-két dolgot kiírtam, kinyomtattam magamnak Hála Isten otthon. A
szakértői véleményre annyit tudnák mondani, hogy a szakértői vélemény 4. oldalán van egy
olyan, hogy az Alapító okiratban a fő tevékenység a zöldterület kezelés, 11 esetben az alapító
okiratban nem szereplő szolgáltatás számlázása történt meg. Tehát a végzett szolgáltatáshoz
az önkormányzat pénze lett felhasználva. Lehet, hogy rosszul értelmeztem. Mint mondtam ezt
csak magamtól húzkodtam így alá. Meg amit végigolvastam. Tehát nekem abszolút. Tehát
nekem az anatómia területén vannak tapasztalataim. De  mondom, ezek így annyira jól
megfogalmazta és annyira jól összeállította az egészet, hogy igazából mégis volt olyan, ami
kiemelkedett és muszáj volt észrevennem. De mondom nem hoztam el ezt a szakértői
véleményt. Otthon felejtettem elnézést. Ugyan akkor az 5. oldalon valahogy úgy rémlik,
minthogyha  fent lenne, hogy társasági adó hiányt, illetve általános forgalmi adó hiány
eredményezne. Ez is olyan dolog, amit meg kellene nézni. Ez is, hogyha otthon a
vállalkozásomban ilyen lenne, akkor elég keményen elővenne az adóhatóság. A 10. oldalon a
Kft. az Alapító okirat és a Cégnyilvántartás szerint nem végezhet ilyen tevékenységet. De hát
van egy Felügyelő Bizottságunk, az nem jött rá, hogy mit, miért nem tehet a Kft.-nk. A 10.
oldalon szintén. 2015. december 31.-én lekötött betét 10.903.720,-Ft. A 15. oldal közepén
van, hogy 2015. évben 15.000.000,-Ft támogatás is elég lett volna. De van egy olyan, hogy
összesen a pénzeszköz 19.288.869,-Ft. Az önkormányzat valahol itt van, hogy kért olyan
dolgokat, amikor a Városüzemeltetés Nonprofit Kft.-vel szerződés kötésként, megmondom
őszintén, hogy amikor kértem az Önkormányzattól, még átküldtek olyat is, ami 1500 évvel
ezelőtt íródott. Tehát mióta meglétesült azt hiszem, itt az összes mind megvan, hogy igazából
milyen hiányok vannak, mi az, ami a szerződésekben bent van. Három,  vagy  négyféle
szerződés van nálam. Az összes szerződésben vannak pontosítások, ugyanakkor pedig vannak
hiányosságok is felsorolva. Megint azt tudom mondani, hogy a Felügyelő Bizottság ezt nem
vette észre, a saját Felügyelő Bizottsága. Ugyanakkor 11-12. oldalon, beszámoló
elkészítésekor figyelmen kívül hagyta, a 200. gondolom, itt §-s lenne, itt nem tudtam
pontosan értelmezni, de tényként a 2000. évi törvény, számviteli törvénykönyv előírásait.
Ugyanakkor még lehet, hogy rosszul értelmezem, hozzáteszem, hogy ebben kérnék majd
segítséget, hogy törvénysértés történt-e itt a könyvelő, a könyvelő felügyelő bizottság,
számviteli törvény bizonyos alaptörvénye szerint. Tehát ezt kérdőjellel írtam ide. A 13.
oldalon a dolgozok ivóvízzel történő ellátása, és nem ásványvízzel való ellátása kötelező.
Kilyukadt, de ez nem számít. De néha még nyitva sincs, hogy be tudjanak menni akár a WC
szükségleteiket kihasználva. Tehát ilyen dolgokat írtam fel. Egy-két dolgot azért nem tudom,
hogy szükséges-e felsorolnom. De ezeket valóban úgy érzem.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó.  Akkor  a  következő.  Vannak  itt  olyan
megállapítások, amik megszívlelendők a következőkben, ezeket már nem lehet elfeledni. Én
is  megjelöltem  azokat  a  pontokat,  hogy  hol  vannak  olyan  megjegyzések,  amely  tiltott



hitelezési forma a sportkörnek a 100.000,-Ft-os pénzeszköz átadásról. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ideiglenesen.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Visszaadták,  akkor  tulajdonképpen  ott
megjelenik.  Nyilván  azért  külön kell  választani  a  2014.  és  2015.  előtti  időszakot,  meg a
mostani időszakot. Mert azért sok minden, a vörösiszap időszaka után ott azért egy bizonyos
feladatkört  el  kellett  újból  látnia  a  Kft.-nek,  amit  tulajdonképpen  másképp  nem  lehetett
megoldani. Külön kell venni a 2015-öt meg a 2016-os évet. Azt vettem észre, hogy sokat
tettek annak érdekében, hogy azok a további szolgáltatások, elvégzett  szolgáltatások, azok
már itt nem jelentek meg. Visszatérve, én most is azt kérném, hogy ezeket a megállapításokat
vegyük  tudomásul.  Ez  az  anyag  elkészült.  Ebben  vannak  útmutatók,  mankók,  amit  majd
nekünk kell megcsinálni. Az üzleti terv a legfontosabb. Mivel nonprofit szervezetről van szó,
most  már  az  úgynevezett  hulladékszállítás,  meg  a  hulladék  ilyen  formában  egész  évben
csökkenni fog, de a Kft. az önkormányzatnak a közszolgálati tevékenységet kell, hogy tisztán
ellássa.  Azért  alapítottuk,  azért  hoztuk  létre.  Nem  pénz  eldugásról  van  szó,  meg
túlfinanszírozásról, hanem feladat ellátásról van szó. Ezeket azért meg kell oldanunk. Nyilván
azokat  a  szabályzatokat,  amelyeket  hiányolnak,  azokat  el  kell  készíteni.  A  leltározási
szabályzatot szintén el kell készíteni, mert az is nagyon fontos. Sajnos akárhogy is nézzük
keveredett a közmunka meg a Kft.-nek a tevékenysége. Az önkormányzat megveszi a gépeket.
Nem tudjuk,  hogy most  lapátot  vett,  gépet  vett,  hogyan tartjuk nyilván.  Nyíltan kell  róla
beszélni. Ez valóság. Mindenki így csinálta, és ez lecsapódik náluk. Nem a kapanyél, hanem a
fűnyíró hiányzik. Tessék parancsolni.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Annyit szeretnék hozzátenni elnök úr, hogy azért a Kft. közfeladat ellátása
finanszírozására  nálunk  hagyományai  vannak,  már,  mint  az  alul  finanszírozásra,  hiszen  a
működéséhez szükséges pénzeket azért szerintem nem is kapta meg teljes összegben. Aztán
amit  őneki  biztosítani  kell  magát  a  hiányzó  összeget,  azt  meg  vállalkozásból  kellett
biztosítani. Ahhoz azért meg pénz kell. Na, most, hogyha bizonytalan a finanszírozása a Kft.-
nek  egy  adott  esetben,  hogyan  tudja,  mondjuk  egy  vállalkozás  egy  adott  feladatot
finanszírozni.  Tehát  szükséges  neki  olyan  pénzeszköz,  amivel  egyébként  rendelkezhet  és
bírhat épp a működése miatt. És éppen azáltal gyakorlatilag segít bennünket abban, hogy ezt
az időszakot alul finanszírozzuk, áthidalja. Tehát kérem szépen ezt hibaként felvetni ez egy
nagy szamárság, illetve ismeret hiányra vall valahol. Én azért gondoltam azt, amit mondtam,
hogy igaza van a könyvvizsgáló asszonynak, hogy a szabályozás és a gazdálkodás összefügg.
Persze. Mi vagyunk a tulajdonosok. Mi szabályozzuk. Azért mondtam az előbb, amikor mi
elfogadjuk a tervet, elfogadjuk a beszámolót, akkor nem mondhatjuk azt, hogy nem tudjuk.
Hát  miért  nem  tudjuk?  Mert  a  felelősség  az  a  mienkké.  Már  leírták  ezt  nekünk  az  ezt
megelőző időszakban is. Én azért mondtam azt, hogy ebből a szempontból felesleges volt ezt
a vizsgálatot megrendelni. Most igaz a könyvvizsgáló asszony részletesen kifejtette. Ugyan
ezt  leírták  egyébként,  és  ezt  ebből  kellett  volna  tudni.  2015.  augusztus  31.-én  is
rendelkezésünkre állt hasonló anyag.       
      
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen. A veszélye fenn áll annak, ha lenne egy
átfogó vizsgálat. Azért kellemetlen lenne.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport



Bizottság tagja: Azért hozzátenném, hogy a Felügyelő Bizottság hol van? Ott van, kérem
szépen, ahol tartják. Hát tudott arról, hogy a belső ellenőrzés egyáltalán igényelve lett, illetve
egy átvilágítás? Ki igényelte meg? Az önkormányzat. 

Dr.  Németh  Gyöngyi  igazságügyi  könyvszakértő: Hozzá  fűzhetnék  még  két  mondatot.
Mindenkinek  igaza  van.  Ez  furcsán  hangzik,  de  ez  így  van.  Én  a  következőt  szeretném
javasolni önöknek. Amíg nem szabályozzák azt le, hogy mit kell csinálni a Kft.-nek addig
nincs lehetőségük arra, hogy bármit is számon kérjenek. Tehát javasolnám azt, hogy nézzék
meg az Alapító Okiratot, önök a tulajdonosok, vizsgálják felül, hogy mit kell csinálni. Üzleti
tervet anélkül nem lehet csinálni, mert mit fog mondani, majd az ügyvezető, mert hogyha én
nem tudom azt, hogy azt majd nekem csinálni kell. Akkor vegyük át az utolsót, vegyük át a
piacot s őneki, hol szerepel bárhol is. Tehát ezeket mindenképpen felül kell vizsgálni és utána
kell egy olyan üzleti tervet kérni tőle, ami számon kérhető. Akkor sem biztos, hogy az meg
fog felelni annak, mert bármilyen esemény jön, önöknek az életet hozzá kell igazítani. Ezt
meg kell tenni.

Kozma  György Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság;  valamint  Oktatási,  Kulturális  és  Sport
Bizottság tagja elhagyja az üléstermet. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni ennek az adózási hatásait. Nem igazán vizsgálják még
őket, de ez csak idő kérdése. És amiket én felvetettem, hogy olyan tevékenységet végez, azok
egy adóvizsgálat  alkalmával  kijönnek.  Reménykedjünk abban,  hogy elévülési  időn  túl  és
elmarad.  Na,  most  én  abból  tudok  kiindulni,  amit  Balatonfüreden  láttam  a  Kft.-k
megalakulásától, a működésükön keresztül követtem ezeket. Nagyon szigorú számon kérés
van úgy a Felügyelő Bizottság részéről,  mint  a Képviselő-testület  részéről.  Ott  egy üzleti
tervnek az összeállítása, az hetek és így remeg az ügyvezető is, meg, amikor én voltam a
könyvvizsgáló én is, mert a Bóka úr leordítja a fejünket, hogyha az nem úgy történik, vagy
nem úgy történt. Először azt szeretném kérni, hogy a feladatokat határozzák meg pontosan és
akkor  utána  lehet  számon  kérni  és  lehet  olyan  terveket  meghatározni  és  utána  jön  a
finanszírozás.  Mert őneki,  hogyha van egy jól  működő vállalkozási  tevékenysége,  amihez
mondjuk,  önökön  keresztül  hozzájut  ehhez,  akkor  azt  nem  kell  meg  finanszíroznia  az
önkormányzatnak.  Azt  is  meg  kell  nézni  és  ez  a  másik  dolog,  amire  szerettem volna  a
figyelmet  felhívni,  hogy pénzforgalmi  szemléletben  gondolkodjanak,  mert  ez,  amit  itt  mi
kimutatunk, könyvelők ez nem azt mutatja, hogy őneki mennyi pénze van. Hiszen láthatták,
hogy volt olyan év, amikor veszteséges volt és egy fillérje nem volt, és fordítva. Na, most ezt
úgy is meg kell gondolni, hogy vezesse le, hogy most ennyi pénzem van, ezek nekem ennyibe
fognak kerülni és ennyi pénzem fog maradni. Na, ami most jön, itt a kettő között azt kell
önöknek megfinanszírozni. És ami pluszban van, nem kell.     

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen. Köszönöm szépen. Természetesen. Csak
mindig felmerül az a probléma, amiért egy kényszerhelyzetben vagyunk az Áfa, mert az
önkormányzat mit tud kezdeni egy felülvizsgálattal, egy finanszírozással, egy fejlesztési
elképzelésnél. Ezzel is óvatosan kell bánnunk, mert jó vissza tudja igényelni a Kft. az Áfát.
Csak ha valamikor esetleg meg szűnne, a Kft. az önkormányzatnak úgy ki kell fizetni az Áfát
mind a, sicc. Pont ezért nem tudtuk megszüntetni a Kft.-t. Mindenki 2015-ben szerette volna
megszüntetni, amikor kiszámoltuk, azért 300-400 valahány, vagy 450 millió forintot kellett
volna  valahonnan előkeríteni,  mert  az  Áfát  az  önkormányzatnak minden  továbbiakban  ki
kellett  volna  fizetni.  Mert  csak  úgy  lehet  vagyont  átvenni  értékesítve,  hogyha  a  Kft.-t
felszámoljuk, hogy akkor azt teljes mértékben meg kell finanszírozni, az Áfa értéket ki kell



fizetni, aztán be kell fizetni az Áfát. 

Kozma  György Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság;  valamint  Oktatási,  Kulturális  és  Sport
Bizottság tagja visszaérkezett az ülésterembe. 

Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő: Az összes törvény abból indul ki, hogy
vállalkozások vannak, nem önkormányzat.

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

Dr.  Németh  Gyöngyi  igazságügyi  könyvszakértő: Nem  önkormányzatok,  hanem
vállalkozások  vannak  és  rugalmassá  próbálnak  mindent  tenni.  Ma  már  elektronikus
elérhetősége van a cégbíróságnak, bárminek. Pillanatok alatt meg tudja csinálni egy ügyvéd,
hogy  kiegészítse  az  ő  tevékenységi  körét  és  ez  lenne.  És  abban  a  pillanatban,  ahogy
kiegészítettük a tevékenységi kört, akkor önök hozzá tudnak rendelni egy feladatot és annak
az eredményességét, és számon kérhető. De mindenképpen javasolnám a Felügyelő Bizottság
aktívabb bevonását. Mielőtt idekerülnek az anyagok a Felügyelő Bizottságnak véleményezni
kellene, és oda már úgy kellene beterjeszteni, hogy egyetértenek-e vele, vagy nem. 

Kozma     György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Pontosan.

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

Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönöm  szépen  elnök  úr.  Az  előbbi  gondolatsorra
visszatérve, hadd kérdezzek rá, hogy valóban úgy van ez, hogy az Áfát vissza kellene fizetni,
amennyiben a Kft. megszűnne, és az önkormányzat visszavenné ezeket.

Dr.  Németh  Gyöngyi  igazságügyi  könyvszakértő: Nem  az  önkormányzat  részéről  kell
vizsgálni, hanem a Kft. részéről. A Kft. Áfa alany. A Kft. bármit értékesít, annak Áfa vonzata
van. Tehát, nem az önök részéről kell nézni.

Ferenczi Gábor polgármester: Hiába a miénk? 

Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő: Az lényegtelen, mert maga a vállalkozási
forma az egy kft. Tehát annak az adózását kell alapul venni. Itt ebben az esetben lényegtelen
kiveszi  vissza,  mint  tulajdonos.  Tehát  ugyan azok a szabályok érvényesek rá,  mintha egy
magánvállalkozást felszámoló elkezd számolni vele.

Ferenczi Gábor polgármester: Világos. Csak akkor ezt rögzítsük. Ez úgy van, amennyiben.
Nincsen napirenden, nem azért kérdezem. Csak ugye elnök úr az előbb mondta, hogy tavaly
felvetődött.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Igen.  Az  Áfa  törvény  az  egyértelmű.  Az
ingatlan után a Kft., amit átad vagyonba az önkormányzatnak, az vagyonérték, annak az Áfa
vonzatát az önkormányzatnak azt figyelembe kell venni. 



Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő: Mint tulajdonosnak nem adhatja át.  Ő
csak  úgy  tudja  átadni,  hogy  kiszámlázza,  mert  őneki  ezek  a  költségek  megjelentek  az
elszámolásaiban, és az Áfát ezek után visszaigényelte. Amikor ezt értékesíti, a Kft. másként
nem tudja, csak értékesíteni tudja. Ha azt mondja, hogy 100.000,-Ft, akkor 127.000,-Ft-ot kell
önöknek kifizetni, mert ő befizeti az Áfát utána. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Na,  most  ezt  csak azért  hoztam elő,  mert  tavaly pont  az
évzáróban merült fel ez, amikor a szemétszállítás kikerült a feladatok közül, mert azért az elég
nagy érvágás volt nekünk, nem is beszélve a Kft.-nek, hogy ott van a nagy értékű gépjármű,
amit hivatalosan nem tudtunk bevonni a kommunális hulladékszállításába. Megüresedett úgy
mond egy feladatkör. Azzal, hogy december 16-ától, hogy a használt cikk piac üzemeltetését
Attiláék átvállalták ezzel tulajdonképpen ilyen fel sem merülhet a Képviselő-testület részéről.
És,  hogy ne  csak  kritika  érje  az  igazgató  urat,  én  azt  lehet  mondani,  hogy napi  szinten
kapcsolatban vagyunk, főként a használt cikk piac miatt, de egyébként az utaknak a síkosság
mentesítése  miatt  is.  Én  szeretném  megköszönni  annak  ellenére,  hogy  egy  teljesen
bizonytalan  területre  tévedtünk  december  16.-ától  és  most  már  azért  túl  vagyunk az  első
hónapon, ami azért nem volt egyszerű. Én azért azt gondolom, hogy a Városüzemeltetési Kft.
kiválóan helytállt.  És azért ezen a bizottsági ülésen el mondom, hogy több mit 6,5 millió
forint van az alszámlán, ami azt bizonyítja, hogy igen is érdemes az önkormányzatnak saját
magának üzemeltetni a használt cikk piacot. Én remélem azokat a képviselőtársakat is sikerült
meggyőzni, akik ezt még tavaly nem támogatták. Egyébként nagyjából elhangzottak azok az
észrevételek,  amik  a  jelentésben  vastagon  szedve  szerepeltek.  És  egyébként  egyet  kell
értenem azokkal, hogy egy részletes üzleti tervet kell kidolgozni. Viszont a munkaszerződést
is pótolni kellene, hogyha én jól vagyok informált, akkor 2014. óta nem történt ez ügyben
lépés.  Ha jól  emlékszem, akkor  körbe lett  küldve a  képviselő-testületi  tagok irányába,  de
nincsen tulajdonképpen rendezve ez a kérdéskör. Itt elhangzott a Kozma képviselő úr részéről,
hogy a beszámolókat elfogadta többségi szavazással a Képviselő-testület a tavalyi évben is.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Üzleti terveket is.

Ferenczi Gábor polgármester: Tavalyi évben is, meg az üzleti terveket is. Azért annyit, hadd
tegyek hozzá, hogy a kritikai észrevételek azért elhangzottak, igazgató úr is itt szokott lenni
ezen az üléseken, annak ellenére, hogy elfogadtuk. Ha jól emlékszem én is támogatni szoktam
ezeket.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Én nem arra utaltam. 

Ferenczi Gábor polgármester: De jeleztünk olyan dolgokat, pl. hogy nem látjuk át teljes
mértékben azokat a számokat, amelyek adott esetben mondjuk, a beszámolóban szerepelnek.
Tehát  én a  magam részéről  azért  örülők ennek az  anyagnak,  mert  így sokkal  átláthatóbb
egyébként számunkra is az egész, az egész működés. S ebből kiindulva egyébként a hibákat
javítva valószínűleg hatékonyabbá fogjuk tenni. Egyébként picit visszautalva még a piacra, én
azt gondolom, hogy azt a fajta együttműködést, ami a használt cikk piac esetében szerintem
kiválóan működik. Ugye nekem, mint polgármesternek minden hétvégéről van egy teljesen
aktuális képem azzal kapcsolatban, hogy mennyi volt a bevétel. Ezt fillérre pontosan igazgató
úr  jelenti.  Személyesen  ma  is  emiatt  bent  volt  az  önkormányzatnál.  Tudok  minden
problémáról. Tehát, ha csőtérés van, bármi van, a személyi problémákról is. Ez azért lehet jó,
mert közösen tudunk akkor dönteni a fejlesztésekről is. Nyilván a Képviselő-testületnek az a



dolga,  hogy  segítse  a  saját  önkormányzati  tulajdonú  Kft.-jének  a  működését,  akár  a
kamararendszer,  vagy  a  villanyhálózat,  vagy  éppen  a  szennyvíz  és  ivóvízhálózat,
mellékhelyiségek, egyebek kapcsán. Tehát, hogyha ez a fajta együttműködés kialakulhatna a
város  egyéb  feladatköreit  tekintve,  tehát  az  üzemeltetési  feladatok  kapcsán  is,  hogy
folyamatosan lenne egy aktuális képünk, nekem is és a főbb stratégiai döntéseket közösen
hoznánk meg, azt gondolom, hogy akkor az föl sem merülhet bárkiben az a kétely, hogy nem
kap meg minden információt. Másrészről, hogy nem tudjuk valójában, hogy azok mögött a
számok mögött mi rejlik. Mert ugye sok esetben összesítve kapjuk meg ezeket a számokat.
Ugye képviselő asszony jelezte ezt a beszámolóknál, hogy benne van egy 25.000.000,-Ft-os
tétel, de nem látjuk azt, hogy az mit takar ugye. Aztán, ami még fontos lehet, hogyha valami
nagyobb bérmunkát végez a Kft., arról is jó lenne, ha a testületnek lenne esetleg lehetősége
naprakészen tájékozódni. Tehát ilyen és hasonló dolgokat vetnék fel. Egyébként még a 2015-
ös évet visszacsatolva, ott van az évértékelő 2016 év legelején. Elmondtam mindannyiunk
nevében, hogy 2.000.000,-Ft pénzmaradvánnyal zártuk az évet, már, mint a 2015-ös évet, és
mennyire  örültünk,  hogy a hatalmas mínuszból  sikerült  fordulni,  miközben kiderült,  hogy
Attiláéknál még parkol, hát közel 20.000.000,-Ft. Hát akkor, ha ezt tudtuk volna, akkor most a
20 millió forintos pénzmaradványnak nem is örültem volna ennyire, hiszen ez már tavaly is
meg volt. De hát megőrizték nekünk. Csak, hogy egy kicsit oldjam a feszültséget. Köszönöm
elnök úr.

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

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Két  mondat  csak.  Védve  magam,
illetve azoknak a mundérját, akik megszavazták, hogy erre a vizsgálatra szükség van. Valóban
üzleti tervnek nevezett valamiket minden évben megszavaztatok, megszavaztunk mi is. Nem,
hogy stratégia, de még taktikai terveknek sem mondhatnám, amikre visszanézek, mert mindig
valamilyen problémára fókuszáltunk, akkor azt kiemeltük és aztán akkor elindultunk. Akkor
megint találtunk egy szem kukoricát, megint egy probléma. Megint egy szem búza. Oldjuk
meg tűzoltómunkával, illetve kapták a feladatokat itt csöpögtetve. Én azért tartom ezt jónak.
Azt tartom, hogy az itteni megállapításokat nagyon megszívlelni.  Irányadó. A javaslatokat
meg nyugodtan el lehet fogadni. Az üzleti terv és egyáltalán el tudjunk ezen indulni. Mert így
összefoglalva nem volt. Problémákat vetettünk fel, megbeszéltük, de kevés volt.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: 2015. augusztus 31. Belső ellenőrzési vezető írja. A közhasznú tevékenység
megfelelő finanszírozása biztosíthatja a nonprofit gazdálkodást, a megfelelő finanszírozását.
Javasoljuk  a  Kft.  üzleti  tervének  elkészíttetését,  valamint  év  közbeni  módosítását  és
elfogadását,  az  önkormányzati  megrendelések  költségtartalmának  kimunkálásával,  az
elfogadott költségek finanszírozását. Ez mi az, ha ez nem az?  Javaslat a Kft. ügyvezetőjének.
A  tulajdonos  felé  minden  évben  üzleti  tervet  kell  készíteni  jóváhagyásra,  az  igényelt
tevékenységek költségeinek bemutatásával.

Bendes István jegyző: Ezt be kell adnia.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Igen, de leírja, hogy ott van a tulajdonosnak, ennek a szükségességét, amit
most a könyvvizsgáló asszony ugyan úgy megfogalmazott az anyagban. 

Dr.  Németh  Gyöngyi  igazságügyi  könyvszakértő: Bocsánatot  kérek,  annyi  kiegészítést



szeretnék tenni, hogy üzleti terv mindig volt. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Természetesen.

Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő: Tehát üzleti terv mindig volt. Én arról
beszélek, hogy olyan üzleti tervet kell készíteni, ami az önök számára információt tartalmaz.
Mert én megfogalmazhattam volna ezt úgy is, hogy önök ebből egy mondatot sem értettek
volna meg.

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

Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő: De én azt gondolom, nekem nem az a
feladatom, a bíróságon sem az a feladatom, hogy én úgy fogalmazzak, ami nekem a szakmai
körökben  elvárható  lenne,  hanem úgy fogalmazzak,  hogy az  az  önök  számára  lefordított
legyen. Közérthető. És ez önöknek tanulsággal és megvalósíthatósággal. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság  tagja: Folytatnám.  A szabályzatok  hiányossága.  Tetszik  érteni.  Csak  részben
olvastam fel.

Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő: Én nem is láttam, mert nem foglalkozom
sosem azzal, hogy mi van előtte.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: De én láttam. 

Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő: Nekem a magamét kellett elvégezni.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság  tagja: Csak  azért  mert  van  közöttünk  egy  vita,  hogy  az  ön  közreműködése
mennyire volt szükségszerű. Tehát volt nekünk információnk, pontosan ilyen jellegű, ahogy
ön is kifejtette a dolgozatában, vagy jelentésében. És volt kérem szépen.

Dr.  Németh  Gyöngyi  igazságügyi  könyvszakértő: Bocsánat.  Én  nem  a  szabályzatok
hiányára hívtam fel a figyelmet. Leltározási szabályzat hiányára. Arra, hogy nincsen leltár. Ez
jelentős különbség. Mutassa meg nekem. Hogyha oda le van írva, hogy nincsen leltár, az egy
lényeges különbség.

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

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Így van. Írja. A szabályzatok aktualizálása, a tartalma azért fontos, mert ezek
teljessége  biztosítja  a  könyvelés,  a  gazdálkodás  megfelelő  színvonalát,  alapját  képezi  az
ellenőrzésnek,  és  lehetővé  teszi  a  számviteli  alapelveknek  és  szabályoknak  megfelelő
színvonalú gazdálkodást, nyilvántartást és beszámolást. Mi ez, ha ez nem az? 

Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő: Ez egy diploma dolgozat részét képező,



általános megfogalmazás. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Én is dolgoztam ilyenben. Ebből érteni kell. 

Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő: Nem a saját mundéromat akarom most
védeni, a megfelelő különbségekre hívtam fel a figyelmet. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A leltározási szabályzat az egy nagyon fontos
dolog, hogy tudjuk követni a leltárt. Én teszek javaslatokat majd annak idején, amikor majd
erre  sor  kerül,  nem  azért,  mert  én  nagyon  szeretném,  nem  mintha  nagyon  szeretnék
nyüzsögni,  de úgy gondolom,  hogy képes  vagyok arra,  hogy segítsek a  Kft.-nek.  Tessék,
jegyző úr.

Bendes István jegyző: Csak abban szeretnék segítséget nyújtani,  elkészítettük mi a belső
ellenőrzési vizsgálatot 2015-ben. Le is tettük a Gazdasági Bizottság asztalára. Sajnos már a
testületi  ülésig  nem  jutott  már  el,  mert  maga  a  bizottság  már  nem  kívánta  ezt  már  túl
mélyebben  foglalkozni  vele.  Már  akkor  látták,  hogy  nem  túl  rendbe  van  ez  a  dolog.
Valószínűleg innen jött a visszhang, hogy nincs túl rendben ez a dolog. Nézzük meg még
egyszer. Meg lett nézve. Azt mondom, hogy jókor néztük meg, a legjobbkor és úgy gondolom,
hogy talán az utolsó pillanatban. Megoldhatók ezek a problémák, amik itt felvetődtek. De
nagyon fontos,  hogy az  önkormányzat  a  saját  Kft.-jével  kapcsolatban pontosan és  tisztán
lássa, hogy mit csináltatott meg vele. Mennyiért csináltatott meg vele. Jelen pillanatban nem
ez  zajlik.  Valljuk  be  nyugodtan  magunknak  őszintén,  mi  közben  érezzük,  hogy  nem jó.
Holczinger képviselő úr, elnök úr, tényleg többször hívta fel erre rá a figyelmet határozottan.
Rengeteg jegyzőkönyvet elővehetnénk. Nem sikerült  elérnünk valljuk be. Javult  a helyzet,
mert  a  tavalyi  évi  anyag  már  elindult  valamilyen  irányba.  Tegyük  hozzá,  nagyon  jó
szerződéseink  vannak  a  Kft.-vel.  Tehát  azok  a  szerződések,  amelyeket  mi  megköttettünk
velük, akár a temető üzemeltetésre, akár arra, amikor az ipari parkot megvalósították. Azok a
szerződések tökéletesek, nincsenek végre hajtva. Tehát vannak problémáink. Jó szerződéseink
vannak. Jó szerződéseket kötöttünk mi a Kft.-vel. Ezeknek a végrehajtása elmaradt. Ezeknek
a végrehajtásának az elmaradásának a következményei is elmaradtak. Én úgy gondolom, hogy
most erre rávilágított ez az ellenőrzés. Ezek után, ha a testület elfogadja, hogy a jól megkötött
szerződéseket tartassuk be. Amikor úgy adunk pénzt, ami még most sem teljesen kerek, Attila
is tudja már, mert közösen egyeztettünk a könyvelő asszonyával is. Elkészítik a használhatóbb
üzleti tervet erre az évre. Jobb lesz, mint eddig kaptunk. És erre szükség van. Mert valóban
nem finanszírozzuk túl abban az esetben a Kft.-t. Azt mondani, hogy az önkormányzat nem
finanszírozta, vagy nem biztosította bármikor is a Kft.-nek a működését, hihetetlen tévedés.
Mindig is biztosította. Mindig is volt elegendő pénze. Sosem volt a munkájának gátja, hogy
arra a forrásoldalt nem kapta volna meg az önkormányzattól a Kft. Azt viszont tudni kell,
hogy úgy ne adjunk pénzt, hogy kell 20 millió, 25 millió azért, mert van x számú dolgozóm.
Az egy dolog, hogy van x számú dolgozója. A Kft.-nek eddig is volt vállalkozási bevétele.
Ezután is lesz vállalkozási. Most is van. Tudomásul kell venni, hogy nem a teljes bérköltséget,
ami jelentkezik a Kft.-nek azt Devecser Város Önkormányzatának kell finanszírozni. Annak
egy részét  az  általa  adott  feladatok  alapján  neki  kell  finanszírozni.  Azokat  a  feladatokat,
amelyeket ő vállalkozásából teremti elő, azt a vállalkozásából kell neki finanszírozni. Ezekből
áll össze a Kft.-nél az a pénz, amiből ő működni tud. Tehát önmagában lehet azt mondani,
hogy finanszírozza Devecser városa teljes egészében a Kft.-t, ha minden feladatát Devecser
városa ad és ő szabja meg, amiket el kell végezni. De jelen pillanatban nem ez van, és eddig



sem  ez  volt.  Tudomásul  kell  venni,  hogy  a  Kft.  mindig  is  vállalkozott,  vállalkozhatott,
vállalkozik jelenleg is. Innentől kezdve őneki úgy kell kiszámolnia az évi működését, hogy
azt a vállalkozási bevételt is be kell számolnia a működésébe, ami ott megteremtődik. Még
egyszer  mondom, nagyon jókor történt  az ellenőrzés.  Nem emlékszem ki  volt  az,  aki  ezt
kezdeményezte.  Jó volt,  hogy végig vitte a testület.  Én úgy gondolom, hogy akkor kapott
figyelmeztetést a Kft. is, de akkor kaptunk figyelmeztetést mi is. Nehogy azt higgyük, hogy itt
a mi felelősségünk teljesen elmosható, vagy a mi felelősségünk kevés. Nem kevés. Igen is
azokat  a  szerződéseket,  amiket  megköttettünk  a  Kft.-vel  elővehetők,  megvannak,
rendelkezésre állnak, azokat tartassuk be és a szerint finanszírozzuk, a szerint működtessünk.
Azzal mindannyian jól járunk. Jól jár a város, jól jár az önkormányzat.  De biztos vagyok
benne, hogy jól jár a Kft. is, mert a Kft. nyugodtan dolgozik, nyugodtan hatják főleg a vezetői
a fejüket, hogy mindazok, amiket mi szerződésben aláírtunk két oldalról azoknak a feladatai
megvannak.  Csak  egy  példát  akarok  felhozni,  ami  miatt  egy  kicsit  bosszús  vagyok.  Én
kimentem nem régiben megnézni a ravatalozót. A ravatalozóra, a temető fenntartásra olyan
frankó szerződésünk van. Csodálatosan le van írva minden feladat. Ennek ellenére hányszor
bejött ide a testület elé, meg ide a város elé nyilvánosan, nagy nyilvánosan, hogy ilyen, meg
olyan  problémák  vannak  miközben  mi  a  forrást  odaadtuk,  pénze  a  Kft.-nek  volt  rá.  A
szerződés  pontosan  rögzítette  az  összes  feladatot,  amit  el  kell  látnia.  Ennek  ellenére
kifestetlen,  drapéria  cserétlen  és  kifejezetten  felháborítóan  kinéző  ravatalozóval  is
találkozhatunk miközben szerződésünk van arra, hogy annak, hogy kell kinéznie, annak hogy
kell működnie. És mi sem vasaltuk be. Be kell vasalnunk. Az önkormányzatnak felelőssége
az, hogy van élő szerződésünk. Jól meg van csinálva. Tökéletes a szerződés és azt vasaljuk be
mi is azt. És odaadtuk rá a pénzt és nem mondhatja rá a Kft., hogy nem tudta megoldani, mert
nem volt ott a forrás. Ott volt. És ez a vizsgálat ezt mutatta meg mindannyiunk számára, hogy
a finanszírozás soha nem volt az elmúlt vizsgált időszakban akadályozott.  Nem volt olyan
probléma a Kft.-nél, hogy azért nem tudott volna működni, azért nem tudott volna bármit
megtenni,  mert  mi,  az  önkormányzat  ehhez  nem biztosította  volna  a  forrást.  Biztosította.
Mindig is ott volt. Mindig is volt elég forrása a Kft.-nek. A mi felelősségünk, az hogy, akkor
ezeket  a  feladatokat  kérjük  számon,  legyen  meg,  mert  ez  fogja  Devecser  lakosságának
közmegelégedését szolgálni. Az a feladatunk, hogy ez a Kft. közmegelégedést is érjen el. Az a
feladatunk,  hogy ne  essen  el  senki  az  orvosi  rendelő  előtt,  azért  mert  nincsen  nyolcszor
felszórva, mert nyolcszor kell felszórni. Mert, ha nyolcszor kell felszórni télen, mert nem akar
elolvadni a jég, akkor nyolcszor szórjuk fel. Mert sajnos eltörte egy ember a lábát. Ne törje el.

Kozma     György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: A finanszírozással kapcsolatban. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Polgármester úr jelezte, hogy hozzászólna.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Igen.  Mivel  a  jegyző  úr  jelezte,  én  is  feljegyeztem
magamnak,  hogy a  temető  fenntartásról  kell  beszélni,  azt  gondolom,  hogy  nem testületi
ülésen, hanem azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban külön le kellene ülni.  Itt egy kicsit
nekem is az az érzésem, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt években elég sok pénzt adott a
város,  most  az  elmúlt  éveket  én  úgy gondolom,  hogy egy 5-6 évre  visszamenőlegesen a
temető fenntartásra, ahhoz képest rengeteg a hiányosság. A másik dolog, hogy nem csak a
használtcikk piac miatt lenne érdemes, mondjuk 3 havonta tájékoztatni egymást is, illetve a
lakosságot is, hogy hogy alakulnak a bevételek, a kiadások, hogy milyen problémák vannak,
hanem a Városüzemeltetési  Kft.-vel kapcsolatban is  jó lenne,  hogyha mondjuk, 3 havonta
megállnánk, megnéznénk, hogy hogy állunk. Ez abból a szempontból is lényeges lehet, hogy



az  önkormányzat  éppen  a  finanszírozáshoz  kell-e,  hogy  pénzeszközt  átadjon,  vagy  sem.
Szerintem ez az 1 éves időtartam, egy saját cég esetében egy nagyon hosszú idő, hogy Attila 1
év elteltével beszámol az előző év eseményeiről  és mondjuk egy bizottság tárgyalja,  és a
testület  dönt.  Legalább  3  havonta  4  havonta  részletesen  ki  kellene  vesézni.  És  ha  már  a
használtcikk  piacot  így  is  úgyis  megbeszéltük,  akkor  már  vonjuk  ezt  egybe,  hogy  a
városüzemeltetésivel. Látom, Attila ebben egyetért. Én azt gondolom, hogy március közepén
ezt  meg  is  tehetnénk,  hiszen  amiről  már  beszéltünk,  már  lényegében  látnánk  a  január,  a
február hónapokat a lomispiac tekintetében. Akkor lám már lenne egy egyenlegünk. Akkor
már  meg  tudnánk  közösen  beszélni,  hogy  mit  érdemes  ebből  a  többletből  finanszírozni
például.  Akkor  ehhez  hozzátehetnénk  a  temetőfenntartást,  mert  a  ravatalozót,  azt
mindenképpen jó volna felújítani.  Minden évben berakjuk a  költségvetésbe,  és  ez mindig
elmarad.

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

Ferenczi Gábor polgármester: Nem tettük bele?

Kozma György   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Nem. Ezt  akartam kérdezni,  mert  jegyző úr  állította,  márpedig  a  jegyző
úrnak pontosan kell tudnia, hogy mi van bent a költségvetésben és mi nem. Mert, ha érvelünk,
pontosan érveljünk. Ez lett volna a kérésem. Egyébként meg az, hogyha már finanszírozásról
beszéltünk itt és most, azért mert most ez felmerült, attól függetlenül, hogy a könyvvizsgáló
asszony elkészítette a jelentését, hogy akkor már beszéljük meg, hogy a feladataik vannak
finanszírozva rendesen, vagy alul vannak finanszírozva, vagy milyen módon tudod ellátni a
feladataidat. Mennyi pénz kell ehhez kapcsolódóan, majd a tervezéshez szükséges lesz tudni.
Mert azért azt is kell tudnunk, hogy miből finanszírozzuk ezt. Igaz? De azt is kell biztosítani,
hogy ha jössz, azt megkapd. Én úgy tudom, hogy éveken keresztül, ez csak mindig utána
ment, mert éppenséggel, mert ezt az összeget, vagy azt az összeget, ami ott van azt utólagosan
finanszírozta az önkormányzat. 

Bendes István jegyző: Csak az teljesen nonszensz, amit képviselő úr mond, mert ott van,
hogy 2015-ben 19 millióval lezárja az évet.  Miről beszélgetünk? Miközben az hangzik el
2016 elején, azért van 2 millió tartalékunk, mert nem adtunk 5-6 millió forintot a Kft.-nek. Le
van írva szépen ebben az anyagban papíron fehéren feketén, hogy 15.000.000,-Ft is elég lett
volna, és odaadtunk 24.000.000,-Ft-ot teljesen indokolatlanul. Tehát itt  jön az a probléma,
amikor nem arról szól az üzleti terv, nem vonja össze az üzleti tervben az önkormányzat általi
a parkgondozási feladatait, nem vonja össze az egyéb vállalkozási feladatai bevételét. És a
kettő bevételből nincsen összevetve, hogy az fedezi-e az a dolgozóit, meg az ő költségeit is.
Mert  az  jött  ki  gyakorlatilag,  hogy  a  ravatalozóhoz  visszatérve  én  elővettem,  és  most
elővettünk minden szerződést, ami most a Kft.-vel készült ennek a vizsgálatnak a során is.
Tökéletesen megírt  temetői  karbantartói  szerződésünk van.  Semmi nem indokolja,  hogy a
temető  nincsen  kifestve.  Nem  10  milliós,  100  milliós  költségekről  beszélgetünk  a
ravatalozónál, ami ott probléma. Tisztasági meszelést nem lehetett megtalálni a ravatalozóban.
Meg szemetet lehetett találni a nem használt hullaházi részben. 

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



Dr.  Németh  Gyöngyi  igazságügyi  könyvszakértő: Egy dolgot  szeretnék  kérdezni,  hogy
hozzám van-e kérdésük, mert ez az önök belső ügye, amibe én nem szeretnék beleszólni. Én
azt szeretném kérni, hogy a hozzám való kérdéseiket tegyék fel és akkor én megköszönném,
hogy meghallgattak.

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Igazából miért készült ez a beszámoló? Valóban így volt, hogy nagyon sokan
homályosan láttak ezzel a különböző beszámolókkal és ellenőrzésekkel kapcsolatban. És ez a
beszámoló,  ez  a  szakértői  vélemény  nagyon  jól  rámutatott  bizonyos  hiányosságokra  és
nagyon jó megállapításokat tartalmaz. Ezért köszönjük is a munkát. Viszont voltak itt olyan
dolgok,  hogy  bizonyos  emberek  feltételeztek  olyan  dolgokat,  hogy  itt  különböző
bűncselekmények és egyebek történtek a Kft.-nél, és ezt szeretném megkérdezni itt konkréten,
hogy volt-e esetleg olyan, ami büntetőjogi felelősségvonásra ad esetleg alkalmat, lehetőséget.
Vagy  van-e  benne  olyan  tartalom,  amit  le  kellett  írni,  hogy  ez  mindenféleképpen
bűncselekmény. Vagy érdemes-e büntetőjogi feljelentéssel élni.

Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő: Amikor letettem az asztalra az anyagot,
akkor is megkérdezték tőlem, hogy most mi a következő lépés. Ez nem az én kompetenciám.
Én készítettem önöknek egy anyagot, aminek alapján önök levonhatják a következtetéseket.
Mindenütt odatettem a felkiáltójelet, hogy mi következhet akkor, ha lesz egy NAV ellenőrzés
5  éven  belül  és  feltárják  ezeket  a  hiányosságokat,  mire  lehet  számítani.  Önök  is  tudják,
vállalkozásban is dolgoznak. Közel sem teljes a listája. Én a szakmai meggyőződésem és az
alaposságom alapján készítettem ezt az anyagot. Én úgy gondolom, hogy az önök részére egy
tanulság. Ha ezeket a hibákat kijavítják, akkor ennek semmi, most lezárt időszakot tekintve
nincs jogkövetkezménye. Azt, hogyha a NAV előveszi, annak a következményét nem lehet
tudni.  Én  úgy  látom  a  NAV-nál,  hogy  ügyfélbarátok  kezdenek  lenni.  Tehát  nem  fogják
zargatni a Kft.-t, hogyha önök nem zargatják egymást.

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

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Jelenleg nincs bent a beszámolóban, milyen jogkövetkezménye lehet.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Nincs leírva.    

Bognár  Ferencné  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság;  valamint  Szociális,
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Lehetne. Nincs leírva. 

Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő: Egy pillanat. Azt szeretném elmondani,
hogy mind az idáig senki sem vonhatja felelősségre az ügyvezető igazgató urat, hogyha nincs
neki egy olyan munkaszerződése, ami alapján felelősségre vonható lenne akár anyagilag, akár
erkölcsileg.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Így van pontosan.

Dr.  Németh  Gyöngyi  igazságügyi  könyvszakértő: Tehát,  ha  őneki,  örülők,  hogy
egyetértünk. Lehet, hogy nem mindenben. De én ez elmondtam az ügyvezető igazgató úrnak



is,  hogy nagyon-nagyon  sajnálom,  mert  az  ügy ott  kezdődik,  hogy leírjuk,  hogy milyen
döntési jogköre van. Az a probléma, hogy neki kell majd megvédeni a döntési jogkörét. És
neki  kell  bizonyítani  azt,  hogy a  polgármester  úrtól,  a  bizottság elnökétől,  vagy valakitől
kapott  erre  felhatalmazást.  Én  ezért  azt  javasoltam őneki,  hogy írás  nélkül  semmit.  Igaz
igazgató úr? De én itt megállapításokat, és előrejelzéseket, hogy ebből bűncselekmény. Ez
lehetséges, de ezt nem tudjuk. De azért felhívtam a figyelmet arra, hogy az, hogy nincs leltár
egy nagyon nagy hiba. Tehát, ha én itt bárki lennék, akkor ezt azért nem így írtam volna le. De
azt hiszem, hogy ő érzékelte. És ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy soha nem úgy
érezte, hogy én most őt itt felelősségre vonom, hanem azt mondta, hogy igazam van és sajnos
erről nem tudtunk. Sajnos ezt nem így kezeltük. Meg fogjuk csinálni. Én nem éreztem őbenne
a  szándékosságot.  Inkább  az  információ  hiányát  éreztem.  Ugyan  ezt  tudom elmondani  a
könyvelőkre.  És,  hogyha önök gondolkodnak abban, hogy ezt a  munkát jobb minőségben
kellene ellátni, akkor megfontolásra javasolnám, hogy a könyvelők hatáskörét terjesszék ki.
Ők  információval  rendelkeznek.  Szabályzatok,  bármi  egyéb  elkészítésében  szerintem
képzettséggel  is  rendelkeznek.  Őrájuk  kell  bízni  az  igazgató  úr  együttműködésével,  és  a
Felügyelő  Bizottság  ellenőrzésével.  Ezeket  úgy,  ahogy jegyző  úr  is  mondta,  számon kell
kérni. Nekem az egyik hibám az, a dolgozóimmal kapcsolatban is, hogy megmondom, és nem
mindig kérem számon. Tehát ez otthon se jó és itt sem. De én most, hogy önök bármilyen. Azt
gondolom, hogy maga a vizsgálat feltárta azt, hogy nincs szándékosság, és nincsen ellopott
pénz.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Köszönöm szépen.  Én  tényleg  részletesen
átnéztem  az  anyagot  és  nagyon  mindenre  kiterjed.  És  én  már  felhívtam  korábban  is  az
ügyvezető úrnak a figyelmét, hogy a szabályzatokat, meg az üzleti tervet úgy kell elkészíteni,
hogy az mindenkinek a megelégedésére szolgáljon, lehessen ellenőrizni, lehessen követni. Azt
egyébként  furcsának  tartom,  hogy  nem  készült  leltározási  szabályzat  és  ezeket  a
szabályzatokat bárki fog ellenőrizni az biztos, hogy ott fogja kezdeni. Ezeket a szabályzatokat
el  kell  készíteni.  Én úgy érzem, hogy maximálisan minden segítséget megadtam eddig az
ügyvezetőnek,  és  soha  nem  utasítók,  mert  nincs  arra  jogom.  Mert  amikor  volt,  akkor
megtettem.  De  én  tovább  nem  akarok  ezzel  különösebben  foglalkozni.  Én  teljesen  jó
szándékkal. Mert, hogyha nem foglalkoztam volna ezzel, akkor nem is akarnék foglalkozni
vele. Viszont a mendemondáknak elébe kell menni, el kell kerülni. Felnőtt emberek vagyunk,
és  mindenkivel  érthetően  kell  beszélni.  Mindenkinek  kötelessége  a  jogszabályban  előírt
módon szabályzatokat elkészíteni. Mindig az legyen előttünk. Én már tudom, hogy bármikor
jöhet egy ellenőrzés. Bármikor számon kérhetik, és arra kell felkészülni, hogyha ellenőrzés
van,  akkor  a  legkevesebb  problémát  találják.  Köszönöm szépen  a  közreműködését.  És  a
polgármester úr szeretett volna még szólni.

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm szépen elnök úr. És akkor én sem fogok többet
hozzászólni. Mayer Gábor képviselő úrnak reagálva.

Bendes István jegyző: Van-e még valakinek kérdése a könyvvizsgáló asszonyhoz, mert akkor
ő elmegy.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Csak még egy pár mondatot.

Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő: Meghallgatnám. 

Ferenczi Gábor polgármester: Csak annyi, szeretném megköszönni Dr. Németh Gyöngyi



igazságügyi  könyvszakértő  asszony  munkáját.  Én  rendkívül  hasznosnak  ítélem  meg  az
anyagot.  Mayer Gábor képviselő úrnak annyit  reagálnák csak,  hogy éppen az igazságügyi
könyvszakértő asszony hívta fel a vizsgálati anyagban a figyelmet, hogy fogalmazzunk úgy
szabálytalanságokra, amelyeket el lehetett volna kerülni, és amelyeket majd a jövőben nyilván
majd el fog a Kft. kerülni. És egyébként Bognár Ferencné képviselő asszony a mai ülésen
felhívta a figyelmemet az ezzel kapcsolatos törvényi vonatkozásra. Csak annyit, hogy nem
tudta pontosan ennek a törvénynek a számát, de pont erre gondolt. Most hadd ne kelljen ezt
részletesen.  Én is  kijegyzeteltem magamnak.  Lenne egy elég  hosszú  lista,  most  hadd,  ne
olvassam  fel.  Én  azt  gondolom,  hogy  mindenképpen  érdemes  volt  ezt  a  vizsgálatot
elkészíteni. Sőt én azt gondolom, hogy egy intézménynél 4-5 évente mindenképpen célszerű
is egyébként. Tehát, ha majd eltelik az idő, akkor megint időszerű lesz. Összegzésként akkor
én annyit szeretnék kérni a jegyző úrtól, illetve az aljegyző asszonytól, remélem, hogy semmi
nem  maradt  ki,  akkor  az  üzleti  tervet  kellene  pontosítani,  hogy  a  későbbiekben  ezzel
kapcsolatban  ne  legyenek  kételyek,  hogy  ebben  segítsen  a  hivatalunk.  Akkor  a
munkaszerződéseket kellene rendbe tenni. A leltárakat kellene ugyebár pótolni. És azért is
örülők,  hogy  végig  hallgatja,  mert  hogyha  valamit  kifelejtek,  akkor  legyen  kedves  még
kiegészíteni, jó. Aztán beszéltünk még itt a különböző szabályzatokról. Gondolok itt én arra,
hogy pl. a telefon használat esetében, volt itt is probléma, hogy a magáncélú használat nem
lett  kiszámlázva.  Akkor  ezeket  is  szabályozni  kellene.  Aztán  még  ide  kapcsolódik,  mert
szóban, meg más idekapcsolódó témát szeretnék felhozni. A mendemondákat meg valóban el
kell  oszlatni,  ahogy ezt  az  ülésen  itt  többen  is  jelezték.  Hogy elébe  menjünk  ezeknek  a
mendemondáknak  a  szociális  tűzifával  kapcsolatban  is  nagyon  fontosnak  tartanék  egy
elszámolást, pontos elszámolást a Kft. részéről. Ez egy hasonló dolog véleményem szerint,
mint amire ma rákérdeztem az egyik használtcikk árus kapcsán. Ott is elkezdett terjedni egy
lakossági mendemonda, hogy hány négyzetmétert bérel, aztán tulajdonképpen kiderült, hogy
teljesen rendben van a szerződése. Én azt gondolom, hogy a szociális tűzifánál is ezt a dolgot,
elébe  kellene  menni  ennek és  rendbe kellene  tenni,  hogy ne  legyenek ebből  félreértések.
Aztán, amit szeretnék jelezni, és ezt nem akartam a holnapi ülésen, ezért inkább itt ebben a
körben,  én május  26-án írtam utoljára  levelet  igazgató úr részére abban a témában,  hogy
Devecser  Város  Önkormányzata  215.000.000,-Ft-ot  átadott  a  Városüzemeltetési  Nonprofit
Kft. részére a leendő iparterület közműveinek a kiépítésére. Most hadd, ne olvassam fel a
levelet.  Még májusban volt az ilyen jellegű kikérésem, erre még nem érkezett válasz. Azt
gondolom, hogy azt rendezni kellene, most nem emlékszem, hogy ez szerepelt-e ebben a 215
millió forintos pénzeszköz átadásos dolog, de jegyző úr talán megerősít,  hogy ez így még
nincsen rendben jelen állás szerint.     

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Beruházás  megvalósult.  A könyvvizsgálói
anyagban ez nem így szerepelt. Itt gyakorlatilag egy infrastrukturális fejlesztés történt. A Kft.
volt  a  megrendelő.  Az okozott  problémát,  hogy a  használatbavételi  engedélyt  az  előzetes
egyeztetések alapján az önkormányzatnak kellett volna megkérni. Aztán itt elbeszélgettünk
egymás mellett, illetve beszélgettek, mert én ebben nem vettem részt. Ezt a következőkben,
majd a szünet után szeretném tisztázni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ezt tisztázzuk, ezt majd rendezni kellene.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Rendezzük.  Én ezt  a  napirendet  szeretném
lezárni.  Én  megköszönöm  a  könyvvizsgáló,  a  könyvszakértő  asszonynak  az  anyagát.
Mindenki  előtt  világos,  hogy mit  kell  tennünk.  És  én  ezt  fogom javasolni  és  szeretném



javasoltatni a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

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 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-
testület az IURATUS Könyvvizsgáló Kft., dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő
által készített Szakértői véleményt a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012-2015.
évi bevételeinek és kiadásainak felülvizsgálatáról fogadja el.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

4/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Képviselő-testület az IURATUS Könyvvizsgáló Kft., dr.
Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő által készített Szakértői
véleményt a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012-2015.
évi bevételeinek és kiadásainak felülvizsgálatáról fogadja el.

Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő az üléstermet elhagyja.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Öt perc szünetet rendelek el.

Szünet. 

Szünet után.

Bognár Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint Szociális, Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja a szünet után nem érkezett vissza az ülésterembe. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Folytassuk az ülésünket. A Kft. ügyvezető
igazgatója jelezte, hogy valami nem stimmel a temetői üzemeltetéssel kapcsolatban és ezt
szeretné jelezni. Én mondtam neki, hogy az ülés folytatása után. Tessék, ügyvezető úr.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Én csak azt szeretném elmondani, ez nem mentség. A temető
üzemeltetéssel kapcsolatba valóban lehet, hogy lett volna lehetőségünk már a drapériát
cserélni, nem most, már ezelőtt 5  évvel is jeleztem. Mindig arról volt szó, hogy most ne
foglalkozzunk vele, az egészet át kell alakítani, kompletten az épületet, mert beázik. Az egész
épületről beszélünk. Mindig arról volt szó, hogy érdemes-e 1 millió forintot drapériára
elkölteni anélkül, hogy ott semmit nem csinálunk. Semmi nincsen. Se víz, se WC. 



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én még azt kérném, hogy a költségvetésbe
tegyük bele az összeget. Én a hivatalt kérném, hogy szedjék elő azt a korábbi ravatalozó
tervet, nézzük meg, hogy mit lehet azzal kezdeni.  Ha nem, akkor pedig azt adaptálni.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Az a ravatalozó terv már legalább 10 éves terv. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az rendben van, de a koncepciója jó lehet.
Nem biztos, hogy azon kell elindulni, hogy új terveket. Lehet, hogy azt kell egy kicsit a
jelenlegi jogszabályoknak megfelelően átdolgozni. Aztán lehet tovább vinni. Mert, hogyha
megterveztetjük, akkor 2, vagy 3 millió forint a tervezési díj. Akkor aztán abból a
karbantartást meg tudjuk csinálni. De valamit kezdjünk. 

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: A másik kérdésem az lenne.  Ugye most 2016-ról beszélünk.
Most nem az ellenőrzéssel kapcsolatban. Amikor 2,5 millió forint volt tervezve a temetőre,
ebből 1 millió forint számla ellenében ki lett fizetve a temető üzemeltetéssel kapcsolatban. A
temetőnél  a  szemét elszállításáról, tisztán  tartásáról, park gondozásáról az utak
karbantartásáról beszélek. A továbbiakban számlázás nem történt, mivel a legutóbbi testületi
ülésen, a fenn maradó pénzről úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a temető másik oldalán
parcellákat alakíttat ki, mivel jeleztük azt, hogy a sírhely megváltásnál sajnos elég rövid,
kevés számú. Tavasszal már valószínű szükségünk lenne az üzemeltetéshez ahhoz, hogy a
másik területen parcellákat alakítsunk ki. Ugye ennek a terveztetése.    

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó a közművesítést megnézzük. Erre vissza
fogunk térni. Én a jegyzőnél meg fogom nézni, hogy hogy állunk ezzel.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: A mínusszal. Az a fajta üzleti terv, ami már másképpen fog
elkészülni és a jegyző úrral megbeszéltük, hogy nincs addig probléma a tervezéssel
kapcsolatban, mint ahogy tisztelt hölgy mondta, hogy az  elmúlt évben 11 alkalommal
törvénysértően számláztunk le. Ez a 11 alkalom mind a KLIK-ről szólt. Hozzá kell tennem,
hogy  jegyző úrral tisztáztuk, hogy a TEÁOR számokat, amik az Alapító okiratban már
szerepelnek, illetve az APEH-nál a következőképpen működik már a tevékenység. Tehát egy
ügyvéd a kérésre az Alapító okiratba a TEÁOR számokat beírja. De innentől csak abban a
papírban marad,  nem kerül  be az APEH-hez.  Tehát, hogyha mi olyan fajta tevékenységet
végzünk, ami nem szerepel adott pillanatban az Alapító okiratban, de a könyvelőn keresztül az
APEH felé bejelentjük, akkor ezt a tevékenységet végezhetjük. Tehát ez a tevékenység, ami a
KLIK-kel kapcsolatos szerződéssel történt, pontosan elszámoltunk, hiszen  a  KLIK is  egy
pályázaton  nyerte  ezt  a  pénzt  és  őneki is el kellett ezzel számolni. Tehát mind a 11
alkalommal egyeztetve volt a számla, a továbbszámlázás. Tehát mi nem oktatási
tevékenységet végeztünk, hanem úgymond rendezvényszervezés komplett lebonyolítását.
Tehát 2014 januárjától az APEH  oldalán meg lehet nézni a Kft.-nek ez a TEÁOR szám
szerepel. Tehát, hogyha APEH  ellenőrzés van, akkor ezek a számok a bizonyos sorok
szerepelnek, hogy ennek az adóját, Áfáját mindent befizettük. A másik dolog a telefon. Eddig
nem volt jellemző, szó volt erről már pár alkalommal arról, bizonyos 20 %-ot, gyakorlatilag
az volt, hogy. Most jelen pillanatban pl. az van, hogy most arról beszélek, nyilvánvaló, hogy
mindenki, a saját telefonomról is volt olyan, hogy felhívtam a saját feleségemet ez tény és
való. Nem hiszem, hogy ezt bárki nem tette volna meg. Lényeg a 20 %. Én most éjjel-nappal



osztrák telefonokat, mert ugye a piac üzemeltetéssel kapcsolatban elég európai szintű lett ez a
kapcsolatteremtés, mivel 90 fölötti az a szerződés, amit már megkötöttünk a piacon és még
egy néhány van. Amit a polgármester úr említett, hogy valakik már meg nyilatkoznak itt olyan
„pozitív”  dolgokról,  hogy  olyan emberekkel kötöttünk szerződést, hogy nem azzal a
négyzetméterrel, meg stb. Hozzáteszem egyetlen egy rokonom, unokatestvérem, ismerősöm
nincs ebben a csapatban, akinek kellene segítenem, vagy egyáltalán fogadhatnák el tőle.
Mindenkivel tisztességesen, becsülettel felmértük lézeres mérővel. Nem én mértem fel. Ezt
egy  csapat mérte fel. Minden egyes szerződésbe beírjuk, belső, külső terület, stb. Aki a
panaszt tette az még a mai napig nem kötött szerződést. Az a holnapi nap folyamán levelet fog
kapni, hogy megköszönjük az eddigi raktárbérleményét és 10 napon belül pakoljon ki. Mert
van több szerződő, aki pont ilyen nagyságút keres. Úgyhogy nem tudok mást tenni. Tehát
azzal foglalkozik, hogy másnak valószínűsíti, hogy nem annyi, vagy annyi, de ő saját maga
nem köt szerződést. Sajnos most jön az a része a dolognak, eddig is sokat szenvedtünk
másodmagammal hozzáteszem, hogy ennyi hivatalos szerződés, befizetett kaució
megvalósult, ezt tükrözi az, hogy a piac számláján jelenleg 6,5 millió forint szerepel annak
ellenér, hogy a piaci napokon most januárban az első két alkalommal 300 ezer forint volt az
összbevétel. Mihelyt egy kicsit kisütött a nap és a pápai piac bezárt, ezért az érdeklődés átjött
Devecserbe, amit jó volna megtartani a bevételek szempontjából, a vásárlók szempontjából.
Több vásárló érkezett, és ezen a hétvégén 600 ezer forint volt a bevétel. 

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

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: A másik. Egyetlen egy még. Az üzleti tervvel kapcsolatban,
ami nem volt átlátható, kicsit átláthatóbbak legyenek ez természetesen csapatmunka, ehhez
kérek majd segítséget, hogy ezt összeállítsuk a legrövidebb időn belül, ami nagyon fontos. A
másik pedig az, hogy minden üzleti tervben, amit mondott a hölgy, hogy volt, csak nem úgy,
ahogyan kellene. Én a vállalkozási tevékenység főösszegét is beírtam. Tehát amikor az
mondtuk, hogy a Városüzemeltetési Kft. üzemeltetése 52 millió forint és ebből 30 millió
forintra lenne szüksége a Kft.-nek a biztos működéséhez. Tehát én nem teljesen azt az
összeget kértem, ami az üzleti tervben volt, hanem mint, ahogy most a piac üzemeltetésnél
nem szerepel, az önkormányzattól nem kérünk az őröknek, a jegyszedőknek és a piac
felügyelethez, a bérekhez pénzt, hanem ezt maga a piac bevételéből finanszírozzuk, illetve
nem kérünk önkormányzati finanszírozást. Ugye kaptunk 500.000,-Ft-ot a megindításhoz.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Nem három milliót?

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: 500.000,-Ft-ot kaptunk csak. 

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: 3 millióról volt szó, nem?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: 3 milliót szavaztunk meg, de 500.000,-Ft elég
volt. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De elég volt 500.000,-Ft? 

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport



Bizottság     tagja: Jó, csak. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egy keretösszeget szavaztunk meg, fogadtunk el. 

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: A Kft. kért és kapott 500.000,-Ft-ot. Ennek zöme a bevétel, a
kiadások most kezdődnek. Most már beindultak. Ugye 2 hetes kiadásunk volt, december
második fele. Januártól egész hónapok lesznek. Egyébként pedig tartjuk magunkat ahhoz, ami
írva  van. Polgármester úrnak minden hét keddjén az előző hetit, a piac üzemeltetési
szerződésekkel együtt átadjuk. A szerződések 3 példányban készülnek, mi előtt még bárki azt
gondolná, hogy csak az ügyfél kap és mi magunk, hogy bármit csereberélgetni tudnánk.
Három  példányban készülnek és mihelyt megköttettek egy  eredeti példányt átadunk az
önkormányzatnak.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Mennyi lesz az Áfa befizetés?

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Havi átalányosok  vagyunk. A mai nap 480.000,-Ft Áfát
fizettünk be a piaccal kapcsolatban. 

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: December után?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A januári az majd külön megy.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja:   Szemétszállítás történt? 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Még nem.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Azt is  tudni kell  egyébként,  jó, hogy ezeket a dolgokat felhozzuk, hogy
amikor kérünk beszámolókat akkor azt is meg kell tervezni, hogy gyakorlatilag milyen
ráfordításokat kell időarányosan a szemétszállítással kapcsolatosan. Ez ne maradjon el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Gyuri ezt részletesen ki kell dolgozni.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Annyit,  egy  mondat  erejéig,  mert  felvetette  a  polgármester  úr,  hogy
számoljon be, az rendben van, csak ugye legyen arányos a bevétel, a kiadással. Az, hogy a
kiadás is arányos maradjon.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Azt részletesen meg kell beszélni.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Én ezért kérdeztem ezt.

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



Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én azért nem akarom, hogy ebbe az irányba
menjünk el most, mert van még 28 napirend.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Bocsánat. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Mondta a jegyző úr, hogy négy órakor el kell
menniük Somlóvásárhelyre.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Akkor én végeztem.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nem kell megszavazni. Erről beszélünk, vissza
fogunk térni. Az üzleti tervet segítem egyébként, adok mankót hozzá.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor  hadd, szóljak hozzá az
üzleti tervhez egy mondat erejéig, hogy közfeladatot végzel valamilyen módon, akár
útburkolat javítás, ami még nem látható, ugye megrendelés előz meg, arról is előzetesen
gondoskodni kell. Nem tudja ezt előre beleírni.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Az év közbeni szerződés.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ahhoz külön szerződés kell. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Nekem csak egy kérdésem van. Ezt a
tanácsot a szakértő hölgy mondta, hogy rendeljük ide a TEÁOR számokat.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Mert ez a cégbírósági bejegyzésben
szerepel.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Már nem úgy van. 
 
Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Már fordult a dolog, egy pillanat.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Eddig így volt, hogy csak a NAV fele. 

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: A következő. Tehát, ha az ügyvéd leteszi az ügyvéd  az
Alapító okiratba a cégbírósági szervnél, a cégbíróságnál  megjelenik. Ha az APEH-nek  van
bejelentve a tevékenység, mert be kell jelenteni mielőtt, elkezdjük, a tevékenységet akkor ő
nem jelez. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az  idei  évben  rendezzük.  Az  idei  tervbe
beletesszük a tevékenységet. 



Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Jó, túl van tárgyalva.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A témát lezárom. Én azt javaslom, hogy az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 3 napirendet tárgyalja meg és utána tárgyaljuk  a
többit.

Ács Attila ügyvezető igazgató elhagyja az üléstermet.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Köszönöm a szót elnök úr. Köszöntöm az ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozatképes, mivel a
megválasztott 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A nyilvános ülést megnyitom. Javaslom, a
nyilvános ülés napirendi pontjainak elfogadását a kiküldött meghívóval megegyezően
fogadjuk el.

A jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. 

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendet az
alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D

T á r g y :    Előadó: 

2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2017. évi
munkaterv-tervezete

Mayer Gábor
bizottság elnöke

9./ A kötelező felvételt biztosító általános iskola
körzethatárának véleményezése

Ferenczi Gábor
polgármester

10./ A Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői
állása

Ferenczi Gábor
polgármester

2./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottságának 2017. évi munkaterv-tervezete

Előadó: Mayer Gábor bizottság elnöke

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezem  van-e  ezzel  a
napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény. 

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.



Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     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 Devecser
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a 2017.
évi munkatervét február hónaptól az alábbiak szerint elfogadja:
A Bizottság munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől június 30-
ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 
A Bizottság elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a bizottsági ülés
időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania. 
MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési

Ház 2016. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok
előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató

MÁJUS
1) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nyárs Hajnalka

főszerkesztő

2) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016.

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2016. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2018.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen szavazattal –
egyhangúlag -  a következő határozatot hozta:

1/2017.     (  I.     24.)     OKSB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága a 2017. évi munkatervét február
hónaptól az alábbiak szerint fogadja el:

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

A Bizottság elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a bizottsági ülés
időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania. 

MÁRCIUS



1) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2016. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok
előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató

MÁJUS
1) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nyárs Hajnalka

főszerkesztő

2) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016.

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2016. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2018.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

9./     Napirendi     pont:

A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Minden évben megkapjuk ezt az írásos anyagot. Igazából arról kell
döntenünk, hogy a devecserieknek a devecseri iskolát ajánljuk-e, vagy egy másikat. Tehát
arról nem dönthetünk, hogy mondjuk a pusztamiskeiek, vagy egyéb települések körzetei,
hogy módosuljanak. Ami nekem nagy szívfájdalmam egyébként az a beiskolázási körzetből
pl. Borszörcsök. Borszörcsökről az utóbbi időben elég kevés gyerek jön. Úgy tudom, hogy az
óvodában egy sincs. Az alsó tagozaton 1 borszörcsöki gyermek van az utóbbi időben.
Megkérdezem van-e ezzel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény. 

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     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 az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 



1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola kötelező felvételi körzetét a Veszprémi Járási Hivatal által megküldött tervezetben
foglaltaknak megfelelően javasolja kialakítani.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Veszprémi
Járási Hivatalt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                 2./ 2017. február 15.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

2/2017.     (  I.     24.)     OKSB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola kötelező felvételi körzetét a Veszprémi
Járási Hivatal által megküldött tervezetben foglaltaknak megfelelően
javasolja kialakítani.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

10./     Napirendi     pont:

A Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői állása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Az írásos anyagot mindenki megkapta. 

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

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

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én azt  tudom javasolni,  hogy egyelőre  ne
döntsünk. Először is a szakmai véleményt nézzük meg.

Bendes István jegyző: A mai nap folyamán találkoztunk már az elnök úrral, hogy szakmai



véleményt kérünk. Az óvodában ma megtartja az ülését a nevelőtestület. Most hozhatunk úgy
döntést, hogy amennyiben a nevelőtestület meghozza döntését, annak ismeretében hoz döntést
a Képviselő-testület. Elkészült a Vackor Óvoda elmúlt éveinek eredményei, melyet mindenki
megkapott.  Ha  jól  zajlanak  ott  a  folyamatok  az  óvodában,  és  ha  úgy  gondolja  az
önkormányzat  éljen  ezzel  a  lehetőséggel.  Egyszer  lehet  az  óvodai  állást,  minden  állást,
pályázat  nélkül  biztosítani.  A következő  lejártakor  mindenféleképpen  pályáztatni  kell.  A
jelenlegi  légköri  folyamatok  azt  szorgalmazzák,  hogy igen,  éljen  ezzel  a  lehetőséggel  az
önkormányzat. De nyilván a döntés joga az önöké. A nevelőtestület még a mai nap ülésezni
fog és a mai döntésüket holnap megkapják.

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

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: A  bizottság  véleménye  ezzel  kapcsolatban  az,  hogy  várjuk  meg  a
végeredményt. Tehát a határozati javaslat itt azt írja le, hogy amennyiben a jelenlegi óvoda
vezetőt kívánja megbízni és akkor itt az, amit a jegyző úr mondott.

Bendes István jegyző: Egészítsük ki azzal megjegyzéssel, hogy amennyiben a vélemény meg
lesz. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Hogy amennyiben a nevelőtestület támogatja. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Nem úgy van. 

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

Dukán     Gabriella     aljegyző: Úgy van benne, hogy kívánja a Képviselő-testület. Az óvodai
megbízásról a végleges döntését a nevelőtestület véleményének az ismeretében hozza meg,
mert a nevelőtestületnek 2/3-os többséggel kell támogatnia. 

Bendes     István     jegyző: Igen.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     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 az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hogy a  Képviselő-
testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdés b)
pontjában foglaltakra figyelemmel a Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői
beosztásának ellátására ne kívánjon pályázatot kiírni, a továbbiakban is Lennerné Pál Szilvia
óvodavezetőt kívánja megbízni, amennyiben a nevelőtestület is támogatja a megbízását.
 

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen szavazattal –
egyhangúlag -  a következő határozatot hozta:





Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor  visszatérünk  a  7.  napirendi  pont
megtárgyalására. 

Séfer Hajnalka és Horváth Csaba az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai elhagyják az
üléstermet.

7./ Napirendi pont:

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével megkötésre kerülő
stratégiai partnerségi együttműködési megállapodás

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Nem
tudom, hogy mindenki áttanulmányozta-e. Egy a lényeg, vannak olyan dolgok, amikor a
használtcikk piacra is ingyenes kirakodást kérnek. 

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Nem a Vöröskereszt kér a
használtcikk piacra, hanem azt kéri, hogy a Recikli hadd áruljon ott biciklit.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van. Tehát semmibe nem kerül.  

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Tehát nem a Vöröskereszt kér ott
helyet.

Bendes     István     jegyző: Nem, nem. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tehát a Vöröskereszt kér a Recikli részére.

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Tehát nem saját magának, hanem a
Recikli Műhely részére. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egy devecseri vállalkozás kitelepülésére kér ingyenes
használatot. Semmibe nem kerül a városnak.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó. Az a lényeg, hogy ingyenes használatba
kér. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem kerül ez semmibe sem nekünk. 

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



Megkérdezem, kinek van még véleménye, kérdése.

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 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Veszprém
Megyei Szervezete között létrejövő Stratégiai partnerségi együttműködési megállapodást az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Magyar
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete megyei igazgatóját értesítse, valamint az 1./
pontban jelzett megállapodást írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:

6/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata és a Magyar
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete között létrejövő Stratégiai
partnerségi együttműködési megállapodást az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete
megyei igazgatóját értesítse, valamint az 1./ pontban jelzett
megállapodást írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

8./ Napirendi pont:

Devecser Város Önkormányzata és a Devecser Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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



Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 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 tárgyalja meg Devecser Város Önkormányzata és a Devecser Roma
Nemzetiségi Önkormányzat által a működési feltételek biztosítására, valamint a gazdálkodási
feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítását, és azt az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását írja
alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:

7/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület tárgyalja meg Devecser Város Önkormányzata
és a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a működési
feltételek biztosítására, valamint a gazdálkodási feladatok ellátására
kötött együttműködési megállapodás módosítását, és azt az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

11./ Napirendi pont:

Hegyes-Metal Kft. kérelme 0161/6 hrsz.-ú ingatlan vételére

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Telek  értékesítéséről van itt szó. Egy
betonelem gyártó, részben épület elemgyártó üzemet szeretnének itt megvalósítani. A
térképanyag megvan. Javaslom, hogy a Képviselő-testület fogadja majd el. Megkérdem, hogy
kinek van kérdése.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizotts  ág     tagja: Emeltünk ezen az áron már, nem?



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

Ferenczi     Gábor     polgármester: Mindig pedzegettem, de sosem volt róla szó.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Arról volt szó, hogy a következő alkalommal már
emelt ár lesz.
 
Dukán     Gabriella     aljegyző: De határozat, döntés biztos, hogy nem volt.

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

Bendes     István     jegyző: Csak tervben volt.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor még mindig nincs tisztázva, marad a
jelenlegi ár.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nem tudok mit mondani. 
 
Bendes     István     jegyző: Ezt előhoztuk.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ez a terület gyakorlatilag tartalékként volt.
Felhős égből villámcsapás, jött egy érdeklődő úgy néz ki, hogy szándéka van. Elég bonyolult
egyébként, mert út van, ki kell vonni a forgalomképtelen ingatlanból, vissza kell rakni a
forgalomképesbe. Mert a mellette lévő Tornai területből is akart területet venni. Én azt
javaslom, hogy adjuk el, mert ő látszik még a legkomolyabbnak, aki idejön.

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Munkahelyteremtő beruházást
támogatni kell.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Aki egyet ért vele.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Hat határozati javaslat van.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Hat darab  határozatot kell hozni, minden
helyrajzi számnak megfelelően. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Nem helyrajzi számra, hanem a  határozati javaslat tartalmának
megfelelően.

Kovács     László     alpolgármester: Lehet egy kérdésem.



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

Kovács     László     alpolgármester: Hogy a Csigere-patak van mögötte e mögött a terület
mögött, vagy van ott olyan valami műtárgya esetleg a vízügynek, ami ez előtt van.

Bendes     István     jegyző: Nem. Megnéztük.

Kovács     László     alpolgármester: Igazából megveszi a Tamás területét és a melletti területet.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ott a két végén van kereszt egy árok.

Bendes     István     jegyző: Most már nincsen, mert a vasút mellett megoldották a vízügyesek. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ott a szabályzója megvan. Semmiféle bekötés
nincs?

Bendes     István     jegyző: Nincs. 

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ott nincs régészeti lelőhely?

Bendes     István     jegyző: Úgy tudom, nincs.

Kovács     László     alpolgármester: Nem tudom, hogy a közvilágítás ott ki lett-e alakítva, mert
tudom, hogy az út nem egy szilárd burkolatra van megcsinálva. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az már ott belső út lesz, úgy lesz kialakítva.

Kovács     László     alpolgármester: Én azt tudom. Csak most az a kérdésem, hogy a világítást az
elvittük-e végig.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem. 

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

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem is érdekes, mert belső útnak lesz nyilvánítva. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ha végig visszük, akkor tulajdonképpen azzal
együtt fogja használni egyébként.

Kovács     László     alpolgármester: Világos. 

Bendes     István     jegyző: Azon nincs út, az földút.

Kovács     László     alpolgármester: Én tudom, hogy nem szilárd burkolatú. Tudom, hogy úgy
csináltuk meg az utat, hogy ott lehessen bővíteni vele, nem végig sima, de a közvilágítási



részével nem voltam tisztában, hogy lehet-e ott biztosítani.

Bendes     Istvá  n     jegyző: De azért fogadjuk el.

Kovács     László     alpolgármester: Világos. De először át kell minősíteni, mert különben
forgalomképtelen marad.

Bendes     István     jegyző: De jogos.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jogos, igen. De azzal az értékét megnöveljük.

Kovács     László     alpolgármester: Még nem növeljük meg. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Mindegyik határozati javaslatban benne van a 600,-Ft-os összeg
és hogy mekkora területről van szó.

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 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 0161/6 hrsz-ú "kivett kialakított terület" megnevezésű 2 ha 0183
m2 nagyságú ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen – összesen bruttó 15.379.446,- Ft -
értékesítse a Quattro System Hungary Kft. (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-
09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a  Quattro System Hungary
Kft.-vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/6 hrsz-ú "kivett kialakított terület" megnevezésű 2 ha 0183
m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést kösse
meg: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. ba) pontja
alapján a Kft. átlátható szervezet
 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől számított 2 éven
belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési munkákat megkezdi,
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és
terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi engedély megszerzéséig.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2017. február 28.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:

8/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:



A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0161/6 hrsz-ú
"kivett kialakított terület" megnevezésű 2 ha 0183 m2 nagyságú
ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen –  összesen bruttó
15.379.446,- Ft - értékesítse a Quattro System Hungary Kft.
(adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942
Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
Quattro System Hungary Kft.-vel (adószám: 22981798-2-11,
cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.)
a devecseri 0161/6 hrsz-ú "kivett kialakított terület" megnevezésű 2 ha
0183 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az
adásvételi szerződést kösse meg: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet
 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől
számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési
munkákat megkezdi,
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a
használatbavételi engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2017. február 28.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze  ki azon szándékát, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0161/7 hrsz.-ú „kivett közút”
megnevezésű 1644 m2 nagyságú ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen –  összesen
bruttó 1.252.728,- Ft –  értékesíti a Quattro System Hungary Kft. (adószám: 22981798-2-11,
cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére a közút
megszüntetése iránti eljárás, majd a vagyonrendelet módosítását követően.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a  Quattro System Hungary Kft.-
vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/7 hrsz.-ú „kivett közút”  megnevezésű 1644 m2 nagyságú
ingatlanra vonatkozóan az 1. pontban szereplő eljárások befejezését követően az alábbi
feltételekkel az adásvételi szerződést kösse meg: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. ba) pontja
alapján a Kft. átlátható szervezet
 A Kft. a szükséges hatósági eljárások díját köteles az Önkormányzat részére
megtéríteni



 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és
terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi engedély megszerzéséig.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:

9/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze ki
azon szándékát, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező devecseri 0161/7 hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű 1644 m2

nagyságú ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen –  összesen
bruttó 1.252.728,- Ft - értékesíti a Quattro System Hungary Kft.
(adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942
Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére a közút megszüntetése iránti
eljárás, majd a vagyonrendelet módosítását követően.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a
Quattro System Hungary Kft.-vel (adószám: 22981798-2-11,
cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.)
a devecseri 0161/7 hrsz.-ú „kivett közút”  megnevezésű 1644 m2

nagyságú ingatlanra vonatkozóan az 1. pontban szereplő eljárások
befejezését követően az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést
kösse meg: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet
 A Kft. a szükséges hatósági eljárások díját köteles az
Önkormányzat részére megtéríteni
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a
használatbavételi engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze ki azon szándékát, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0161/2 hrsz.-ú „kivett árok”
megnevezésű 745 m2 nagyságú ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen – összesen bruttó
567.690,- Ft - értékesíti a Quattro System Hungary Kft. (adószám: 22981798-2-11,



cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére az ingatlan
átminősítési eljárását, majd a vagyonrendelet módosítását követően.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a  Quattro System Hungary
Kft.-vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/2 hrsz.-ú „kivett árok”  megnevezésű 745 m2 nagyságú
ingatlanra vonatkozóan az 1. pontban szereplő eljárások befejezését követően az alábbi
feltételekkel az adásvételi szerződést kösse meg: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. ba) pontja
alapján a Kft. átlátható szervezet
 A Kft. a szükséges hatósági eljárások díját köteles az Önkormányzat részére
megtéríteni
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és
terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi engedély megszerzéséig.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:

10/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze ki
azon szándékát, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező devecseri 0161/2 hrsz.-ú „kivett árok”  megnevezésű 745 m2

nagyságú ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen –  összesen
bruttó 567.690,- Ft - értékesíti a Quattro System Hungary Kft.
(adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942
Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére az ingatlan átminősítési eljárását,
majd a vagyonrendelet módosítását követően.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
Quattro System Hungary Kft.-vel (adószám: 22981798-2-11,
cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.)
a devecseri 0161/2 hrsz.-ú „kivett árok”  megnevezésű 745 m2

nagyságú ingatlanra vonatkozóan az 1. pontban szereplő eljárások
befejezését követően az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést
kösse meg: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet
 A Kft. a szükséges hatósági eljárások díját köteles az
Önkormányzat részére megtéríteni
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a
használatbavételi engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze ki azon szándékát, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0161/4 hrsz.-ú „kivett kialakított
terület” megnevezésű 3 ha 1360 m2 nagyságú ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen –
összesen bruttó 23.896.320,- Ft - értékesíti a Quattro System Hungary Kft. (adószám:
22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a  Quattro System Hungary Kft.-
vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/4 hrsz.-ú „kivett kialakított terület” megnevezésű 3 ha 1360
m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést kösse
meg: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. ba) pontja
alapján a Kft. átlátható szervezet
 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől számított 2 éven
belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési munkákat megkezdi,
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és
terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi engedély megszerzéséig.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:

11/2017.     (I.     24.)     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze ki
azon szándékát, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező devecseri 0161/4 hrsz.-ú „kivett kialakított terület”
megnevezésű 3 ha 1360 m2 nagyságú ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 +
ÁFA összegen – összesen bruttó 23.896.320,- Ft - értékesíti a Quattro
System Hungary Kft. (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám:
11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
Quattro System Hungary Kft.-vel (adószám: 22981798-2-11,
cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.)  a
devecseri 0161/4 hrsz.-ú „kivett kialakított terület” megnevezésű 3 ha
1360 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az
adásvételi szerződést kösse meg: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet



 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől
számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési
munkákat megkezdi,
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a
használatbavételi engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze ki azon szándékát, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0161/5 hrsz.-ú „kivett közút”
megnevezésű 2 ha 3060 m2 nagyságú ingatlanának megosztását követően kialakított területet
nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen értékesíti a Quattro System Hungary Kft. (adószám:
22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére
az ingatlan telekalakítási eljárásának, majd a közút megszüntetése iránti eljárás és a
vagyonrendelet módosítását követően.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a  Quattro System Hungary Kft.-
vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/5 hrsz.-ú „kivett közút”  megnevezésű 2 ha 3060 m2

nagyságú ingatlan megosztását követően kialakított területre vonatkozóan az 1. pontban
szereplő eljárások befejezését követően az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést kösse
meg: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. ba) pontja
alapján a Kft. átlátható szervezet
 A Kft. a szükséges hatósági eljárások díját köteles az Önkormányzat részére
megtéríteni
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és
terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi engedély megszerzéséig.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:

12/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze ki
azon szándékát, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező devecseri 0161/5 hrsz.-ú „kivett közút”  megnevezésű 2 ha
3060 m2 nagyságú ingatlanának megosztását követően kialakított
területet nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen értékesíti a Quattro System



Hungary Kft. (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-
024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére az ingatlan
telekalakítási eljárásának, majd a közút megszüntetése iránti eljárás és
a vagyonrendelet módosítását követően.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
Quattro System Hungary Kft.-vel (adószám: 22981798-2-11,
cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.)
a devecseri 0161/5 hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű 2 ha 3060 m2

nagyságú ingatlan megosztását követően kialakított területre
vonatkozóan az 1. pontban szereplő eljárások befejezését követően az
alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést kösse meg: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet
 A Kft. a szükséges hatósági eljárások díját köteles az
Önkormányzat részére megtéríteni
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a
használatbavételi engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 734/A/2 hrsz.-ú - Devecser, Damjanich u. 7. sz. - „iroda”
megnevezésű 87 m2 nagyságú helyiségéből 2 irodahelyiséget adjon bérbe – a közös kiszolgáló
helyiségek használatával - 2017. március 1. napjától bruttó 50.000,- Ft/hó + rezsiköltséggel a
Quattro System Hungary Kft. (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800,
2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére.
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 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:

13/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 734/A/2 hrsz.-ú -
Devecser, Damjanich u. 7. sz. - „iroda” megnevezésű 87 m2 nagyságú
helyiségéből 2 irodahelyiséget adjon  bérbe –  a közös kiszolgáló



helyiségek használatával - 2017. március 1. napjától bruttó 50.000,-
Ft/hó + rezsiköltséggel a Quattro System Hungary Kft. (adószám:
22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.) részére.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

12./     Napirendi     pont:

A devecseri 296 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződés

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Van  egy ajándékozási  szerződés.  Van  egy
felajánlás  Tornai  Tamás  részéről.  Tornai  Tamás  felajánlotta  a  régi  művelődési  házat  az
önkormányzatnak azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat közösségi célra hasznosítja. 394
m2 nagyságú ingatlanterületről van szó, ami a régi kultúrház. Megköszönve Tornai Tamásnak
a felajánlását ez egy komoly gondot fog okozni az önkormányzatnak, hogy miből fogjuk tudni
felújítani.  A közösségi  célú  hasznosítást  azt  tudom.  Már  oda  lehet  adni  bármelyik  civil
szervezetnek,  amelyik  tudja  hasznosítani,  de  ennek  a  költsége  nem  lesz  kevés.  Tessék,
parancsolni. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Annyit  szeretnék ehhez hozzáfűzni  elnök úr,  nem tudom,
hogy mennyire emlékeznek rá, tavaly volt egy tornaterem pályázat, amin aztán nem tudtunk
részt venni. A Máltát győzködtük, hogy vegyenek ezen részt. Ha jól emlékszem jegyző úr 70
millió forintot lehetett volna ezen nyerni. 

Bendes István jegyző: Nem, 370 millió forint.

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: 400 millió forint volt a teljes összeg,
amit ezen lehetett nyerni.

Ferenczi Gábor polgármester: Bocsánat, rosszul emlékszem. De lényeg a lényeg, volt egy
olyan tornaterem pályázat, amin nem tudtunk indulni. Na, most én abszolút úgy gondolom,
hogy ez az ingatlan, legalábbis a színházterem része teljesen alkalmas lehet arra, hogy ott egy
tornatermet kialakítsunk úgy, hogy a színpad felőli részét meghagyjuk. Az alsó tagozatunknak
lehetne egy külön tornaterme. Szerintem igazgató úr egyetért velem, hogy nem egészséges az,
hogy a kicsik a nagyok közé mennek a máltai iskolába a tornaórára. Ebből rengeteg konfliktus
van. Én azt gondolom, hogy most a mindennapos testnevelés miatt a kormányzati szándék is
az, hogy a tornatermes pályázatokat támogassák, kiírják. Én már csak ezért is azt gondolom,
hogy élni kellene ezzel a lehetőséggel. Mindamellett délután pedig ifjúsági, közösségi célra
lehetne hasznosítani. 



Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Tulajdonképpen nincs akadálya.
Azon gondolkodok, hogy innen a művelődési házból a székeket kivegyük, hogy egy bált,
vagy egyebet meg lehessen tartani. Ez erre is teljesen jó lenne. Viszont osztom elnök úrnak az
aggodalmát. Én is azt mondom, hogy egy mérnök azért mindenképpen nézze meg, mert én,
amikor utoljára ott voltam 2012 környékén, akkor még adományokat tárolt ott a vöröskereszt
vagy valamelyik szervezet, én is úgy láttam, hogy elég ramaty állapotban van.

Ferenczi Gábor polgármester: Én voltam ott.

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Polgármester úr, hogy látja a
városépítész, vagy valaki rá tud nézni kintről? 

Ferenczi Gábor polgármester: Meg kellene köszönnünk ezt a felajánlást és keressünk hozzá
pályázati lehetőséget, illetve saját erőből is neki lehet állni. Hál, Istenek az épület statikailag
rendben van. Nem ázik be.

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ezt ki mondta? Mert ez a kérdés.
Mert ha a Sebestyén Géza idejön, és azt mondja, hogy az épület statikailag rendben van,
akkor nincs kérdés. De, hogyha az épület statikailag kifogásolt.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Én  negyed  magammal  voltam  ott.  Igaz,  hogy  Tornai
Tamással, illetve az ő munkatársaival. De hát egyébként azt meg lehet állapítani, hogy egy
ingatlan beázik-e, vagy sem. 

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Abszolút. Nem csak a beázásról van
itt szó. Nem tudom, elnök úr mit szól hozzá, én biztosan nyugodtabb lennék, hogyha
Sebestyén Géza mérnök úr azt mondaná rá, hogy igen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem meg rendben van.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Nézessük meg.

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Szerintem, meg, ha tud rá időt
szakítani ma este, vagy holnap, vagy valamikor és a testület elé már úgy jön be, hogy igen
rendben van, hogy ezt a részt javítani kell. Ha azt mondja, hogy egy fél év múlva biztos, hogy
nem fog leszakadni a tető akkor természetesen akár jól is dönthetünk. Egyébként én meg
maximálisan támogatom, mert igaz, kevés a tornatermünk. Valóban nincs rendezvényterünk.
A civil szervezeteknek is kevés a tere. Hozzá kell tenni, bizonyos esetekben a művelődési
házunkat is be kell vonni. De viszont ez nem váltja ki, mert ez egy nagy tér, színpaddal.
Nagyon sok mindenre jó lehet.      

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. Na, most én azért attól ockodnék, hogy holnap a
testületi ülésen, de döntsünk. Ez egy rendkívül udvariatlan dolog lenne.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizotts  ág     tagja: Nem kell dönteni, félre tudjuk tenni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: De, egyébként  holnap,  ha  nem  fognak  szavazni,
megmondom, hogy egy kicsit engem meglepetésként érne.



Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megvan, itt van a tervezet.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én kiosztottam. De, akkor ezt próbáljuk úgy megoldani,
hogy délelőtt rendezzük le. 

Bendes     István     jegyző: Megszervezzük. 

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat elnök úr. Elnézést kérek, hogy beleszólok. Szabad
lesz elnök úr?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen, persze.
 
Kovács     László     alpolgármester: Én azt akarom mondani megértve az aggályokat, de most
egy picit a polgármester úrral értek egyet abban, hogy olyan ez, hogy vizsgáljuk meg, meg
nézzük meg, minthogyha nem akarnánk elfogadni az ajándékot. Van egy nagylelkű felajánlás.
Azt gondolom, hogy tudjuk, amiket az elnök úr is mondott, hogy költeni kell rá. Nem baj, ha
még költeni is kell rá, de jobb célt szolgált az elmúlt évtizedekben, Devecserben. Én azt
gondolom, hogy ezt vállaljuk fel.  Sőt a vörösiszap idején az egyik raktár volt. Annak idején a
Tamás elsők között ajánlotta fel a segítségét. Én mindenképp azt mondom, hogy nem kérnék
ilyet és nem mennék bele, ilyenbe.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát igen.

Kovács     László     alpolgármester: Én azt javaslom, hogy fogadjuk el.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Én úgy fogalmaznák, hogy hátszélnek
jó. Próbáljuk meg elfogadni. 

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

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 5 fő, a döntéshozatalban 5 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 hálával és köszönettel fogadja el
Tornai Tamás és családja adományát Devecser város közössége nevében.
2./ A Képviselő-testület hagyja jóvá a MILDE Kft. (8460 Devecser, Vasút utca 29.) valamint
Devecser Város Önkormányzata között létrejövő ajándékozási szerződést a devecseri 296
hrsz.-ú, 8460 Devecser, Arany J. u. 12. szám alatti kivett műhely megnevezésű, 394 m2
trémértékű ingatlanra vonatkozóan.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést
ünnepélyes keretek között írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos



A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:

14/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hálával és
köszönettel fogadja el Tornai Tamás és családja adományát Devecser
város közössége nevében.

2./ A Képviselő-testület hagyja jóvá a MILDE Kft. (8460 Devecser,
Vasút utca 29.) valamint Devecser Város Önkormányzata között
létrejövő ajándékozási szerződést a devecseri 296 hrsz.-ú, 8460
Devecser, Arany J. u. 12. szám alatti kivett műhely megnevezésű, 394
m2 trémértékű ingatlanra vonatkozóan.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az
ajándékozási szerződést ünnepélyes keretek között írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos
    

13./     Napirendi     pont:

Gázolaj felhasználás 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Gázolaj finanszírozása. A Startmunka-program
dolgozik. 2016-2017-ben 1.788.000,-Ft került betervezésre, ami felhasználásra került. Jelen
pillanatban 189 litert akarnak venni, vagy vettek már 70.000,-Ft-ért. Megkérdezem, hogy
kinek van kérdése, 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 5 fő, a döntéshozatalban 5 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 Devecseri Agrokémiai Kft.
(8460 Devecser, Vasút u. 37.) által a 2016. december havi gázolaj beszerzéssel kapcsolatban
benyújtott bruttó 70.801,- Ft összegű 6270015198 számú számla kifizetéséhez járuljon hozzá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a gázolaj beszerzéssel
kapcsolatban benyújtott számla kiegyenlítésével kapcsolatban intézkedjen. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal



A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag
– a következő határozatot hozta:

15/2017.     (I.     24.)     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri Agrokémiai Kft. (8460 Devecser, Vasút u. 37.) által a 2016.
december havi gázolaj beszerzéssel kapcsolatban benyújtott bruttó
70.801,- Ft összegű 6270015198 számú számla kifizetéséhez járuljon
hozzá.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a gázolaj
beszerzéssel kapcsolatban benyújtott számla kiegyenlítésével
kapcsolatban intézkedjen. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Cserny Pál bizottsági tagnak el kell mennie, de
a vegyes ügyekben szerettem volna a kiosztásra került „A helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása”  című napirendet tárgyalni.
Javaslom, hogy tárgyaljuk azt következő napirendként és ezt követően a többi napirendet a
meghívó szerint.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság jelenlévő 5 tagja a javaslattal 5 igen szavazattal –
egyhangúlag – egyetértett.

29./     Napirendi     pont:

Vegyes     ügyek:

a) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A helyi önkormányzati képviselőknek eddig a
tiszteletdíja  52.000,-Ft volt, ami még 2006-ban került megállapításra. Több képviselővel
egeztetve én kérném, hogy ezt a képviselői tiszteletdíjat emeljük meg 70.000,-Ft-ra és akkor
így tulajdonképpen a külsősök is többet kapnak. Nem egy akkora összeg, mivel kevesebb a
létszám is. Körbe jártam a  kérdést  és  megnéztem hasonló településeket. Ott 2,2-vel
számolnak, mi nem, de javaslom a 70.000,-Ft-os díjat megállapítani. Megkérdezem, hogy
kinek van ezzel kapcsolatban kérdése, 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 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:

16/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a  helyi  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló
önkormányzati rendeltét alkossa meg.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Most folyamatosan támogatási kérelmek
vannak előttem, menjünk tovább velük.

Cserny Pál a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja elhagyja az üléstermet. 

14./     Napirendi     pont:

Devecser Város Audi-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület támogatási
kérelme 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A devecseri tv. 2017-re 600.000,-Ft-ot kér.
Ezeket nem a költségvetéskor kellene megtárgyalnunk?

Bendes     István     jegyző: De ezt már a költségvetés mellé odatesszük és be fogjuk tervezni. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audió- Videó Televízió 2000 Kulturális Egyesület
kérelmének adjon  helyt és 2017. évre a kérelemben foglaltakra 600.000,-Ft támogatást
biztosítson, melyet tervezzen be az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt
értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

17/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audió- Videó Televízió
2000 Kulturális Egyesület kérelmének adjon  helyt és 2017. évre a
kérelemben foglaltakra 600.000,-Ft támogatást biztosítson, melyet
tervezzen be az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

15./     Napirendi     pont:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A Biztos Kezdet Gyerekház a rezsiköltség
támogatását kéri.

Kovács     László     alpolgármester: Valamikor az volt a pályázatnak a feltétele, amikor ez
elindult, hogy az önkormányzat finanszírozza, átvállalja a rezsiköltséget.   

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megkérdezem, kinek van még 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./ A Képviselő-testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió
kérelmének adjon  helyt és a Devecser, Csokonai u. 39. szám alatt működő intézmény rezsi
költségeit 2017. január 1. napjától - 2017. december 31. napjáig az intézmény folyamatos



működése érdekében vállalja át, melyet tervezzen  be az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésébe.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt
értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

18/2017.     (I.     24.)     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-
Dunántúli Régió kérelmének adjon  helyt és a Devecser, Csokonai u.
39. szám alatt működő intézmény rezsi költségeit 2017. január 1.
napjától - 2017. december 31. napjáig az intézmény folyamatos
működése érdekében vállalja át, melyet tervezzen be az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A másik két kérelmet azokat vegyük ki.  A
Marton és Társa Bt. támogatási kérelmét és a Leposa Krisztián egyéni vállalkozó támogatási
kérelmét.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én azért annyit hadd kérjek, javasoltam az elnök úrnak, hogy
ezt a két kérelmet tárgyaljuk meg majd a költségvetésnél, tehát úgy vegyük ki.

Kovács     László     alpolgármester: Ezt másképp vegyük ki?

Ferenczi     Gábor     polgármester: A következő rendes ülésen, a jövő hónap végén már meg lesz
a költségvetés. Tehát foglalkozzunk vele.

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.

A Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  jelenlévő  4  tagja  a  javaslattal  4  igen  szavazattal  –
egyhangúlag – egyetértett  és a 16-os és 17-es napirendek tárgyalását  – „Leposa Krisztián
egyéni vállalkozó támogatási kérelme”, valamint Marton és Társa Bt. támogatási kérelme” -
napirendjéről levette.



18./     Napirendi     pont:

Devecseri Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A plébániánál tavaly nem lett meghatározva
összeg, csak az, ha felújításra kerül, akkor a Képviselő-testület hozzájárul. János atya viszont
kéri a pénzt. Én azt javasolnám, hogy szeretnénk, hogyha Devecserben egy áruház meg tudna
valósulni és kértem a polgármester urat, hogy a nagyobb boltokkal, illetve a kereskedelmi
egységekkel próbáljuk meg felvenni a kapcsolatot, akár ALDI-val, akár DM-mel. Próbáljunk
meg idehozni egy nagy áruházat és a papkertet meg kellene venni és azzal a feltétellel vesszük
meg, hogy azt a pénzt a templomnak a felújítására használják fel. Mert megint nem tudjuk,
hogy addig mit akarunk, mit akarunk kérni, vagy mit várunk el. Adjunk nekik 2-3 millió
forintot? Kevés. Adjunk 5 millió forintot?  Kevés. 

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: A pap nem adhatja el a papkertet
az egyház engedélye nélkül.

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

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: De meg van az ajánlat a múltkori.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De meg van az ajánlat, meg minden. 

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat elnök úr. Én azt javasolnám elnök úrnak, azt
próbálnám javasolni a Tisztelt Bizottságnak, hogy foglalkozzunk ezzel. Nem tudjuk, hogy
mennyi, de akár nagyon szívesen segítek az atyával kapcsolatban, hogy itt mi az igény. De ne
vonjuk össze a kettőt. Vegyük külön, ne tegyünk feltételeket. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az is lehet. De addig nem tudom, hogy mit
akar kérni. 

Kovács     László     alpolgármester: Akkor, ha a bizottságnak megfelel holnapig egyeztetek az
atyával, ha felhatalmaz a Képviselő-testület.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó, rendben.  Az járható út. De így rögtön lenne forrásuk. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én is azt gondolom.

Kovács     László     alpolgármester: De az nem egy támogatás én úgy gondolom. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De a telek ott van, a papkert.



Kovács     László     alpolgármester: Annak idején már mi is folytattunk tárgyalásokat. Elég
magas volt az ajánlat és most is hasonló.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez egy járható út szerintem. 10.000.000,-Ft-ért megvenni, a
városnak amúgy is szükség lenne rá, de cél nélkül nem vennénk meg nyilván. Viszont akkor
meg lenne az egyháznak forrása, mert 10.000.000,-Ft már jelentős összeg.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Nem is biztos, hogy az ALDI ide
akar jönni. Miért mi adjunk? Sok ez a pénz, a 10.000.000,-Ft.  

Ferenczi     Gábor     polgármester: De mi szeretnénk, ha idejönne.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az önkormányzat el akarja adni. 

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: De én merem neked állítani, hogy
nem jön ide se ALDI, se TESCO, senki.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Azért járjunk a végére. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De az a baj, hogy olyan kicsi az a hely.

Kovács     László     alpolgármester: Én értem a polgármester úrnak, meg az elnök úrnak az
okfejtését. Pici huncutkodást érzek a történetben. Tehát megvesszük a területet és azt
mondjuk, hogy azt az összeget, azt meg fordítsák a templomra.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: De az nem támogatás.

Kovács     László     alpolgármester: És még nem is biztos, hogy áll a felajánlás, hogy vegyük
meg.

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Arról döntöttünk, hogy amennyiben
a templom felújításra kerül, akkor támogatjuk. Mindenki egyetértett, hogy támogatjuk ugyan
úgy. Amikor az óra felújításra került tudtuk, hogy 2 millió forint.
 
Kovács     László     alpolgármester: Így van. 

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor az önkormányzat támogatta.
Pont az a jó, amit az alpolgármester úr mond, hogy bízzuk meg őt. Mondjon egy olyan
összeget, vagy tervet. 

Kovács     László     alpolgármester: A holnapig az úgy van, ehhez kell az atya is. Lehet, hogy
holnapig nem fogunk találkozni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor ne kapkodjuk el, akkor halasszuk el.

Kovács     László     alpolgármester: A bizottság javasolja a testületnek, hogy  bízza meg, hogy
tárgyalja meg.



Ferenczi     Gábor     polgármester: Rendben. 

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

Ferenczi     Gábor     polgármester: Alpolgármester urat elviszem magammal az egyeztetésre.

Kovács     László     alpolgármester: Fordítva. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó akkor tárgyaljátok le. Holnap akkor nem
tárgyaljuk.
 

19./     Napirendi     pont:

A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Őneki egy kicsit szoktunk adni. Nem tudom,
hogy mennyit.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Olyan 20-25 ezer forint körül.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én 20.000,-Ft támogatást javasolok a Rákóczi
Szövetségnek. Megkérdezem, hogy kinek van még kérdése, véleménye, javaslata.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/l.
kérelmének adjon helyt és a kérelemben foglaltakra 20.000,-Ft támogatást biztosítson, melyet
tervezzen be az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt
értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

19/2017.     (I.     24.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:



A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász
Károly utca 1. IV/l. kérelmének adjon  helyt és a kérelemben
foglaltakra 20.000,-Ft támogatást biztosítson, melyet tervezzen  be az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

20./     Napirendi     pont:

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én megmondom őszintén eddig nagyon
szívesen támogattam a különböző egyesületeket, amíg meg nem lepődtem, mikor kértem,
hogy mutassák meg, hogy az átadott pénzt mire használták fel.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De, Veszprém megyeit.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Azt mondták, hogy semmi közöm. Jó, akkor
én is azt mondom.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Én is azt mondom, hogy le kéne
venni. Mindegyiket elutasítjuk.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor holnap kihagyjuk az ülésen is. 

21./     Napirendi     pont:

Adománygyűjtés Kovászna megye Kommandó településének

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Ferenczi     Gábor     polgármester: Leégett az  iskola. Lényegében saját testvértelepülésünket
támogatjuk.



Kovács     László     alpolgármester: Szabad elnök úr? Én a magam részéről 100.000,-Ft-ot
javasolnék. A bajban annak  idején nekünk is minden segítség jól jött. Annak a  10-20 ezer
forintnak nincs jelentős értéke. Az egy jelképes összeg.  

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tavaly, amikor a Veszprém Megyei Önkormányzat 500.000,-
Ft-tal támogatott egy települést. Hasonló esetben azt gondolom, hogy egy település esetében
nem rossz a 20.000,-Ft. 

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: De felújításról van szó.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Egyébként én 50.000,-Ft-ot javaslok. 

Kovács  László  alpolgármester: Én  részemről  elfogadható.  Akkor  visszavonom  a
javaslatomat.

Ferenczi Gábor polgármester: Én részemről is elfogadható. Visszavonom a javaslatomat. 

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
03/4/2017. számú levelét tárgyalja meg  és Kovászna megye Kommandó településének
általános iskolája újjáépítéséhez 50.000,-Ft adományt nyújtson, melyet tervezzen  be az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

20/2017.     (I.     24.)     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke 03/4/2017. számú levelét tárgyalja  meg és
Kovászna megye Kommandó településének általános iskolája
újjáépítéséhez 50.000,-Ft adományt nyújtson, melyet tervezzen be az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe.



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét értesítse és
a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

22./     Napirendi     pont:

Nyomtató vásárlása az iskolai élelmezés részére

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület az iskolai élelmezési feladatok ellátása érdekében a STANDARD
COPY IRODATECHNIKA KFT. Pápa árajánlatát – nettó 199.000,-Ft – a SHARP AR-6020
digitális fekete-fehér másoló, nyomtató, szkenner kétoldalas lapadagolóval fogadja el, melyet
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe tervezzen be.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

21/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület az iskolai élelmezési feladatok ellátása
érdekében a STANDARD COPY IRODATECHNIKA KFT. Pápa
árajánlatát –  nettó 199.000,-Ft –  a SHARP AR-6020 digitális fekete-
fehér másoló, nyomtató, szkenner kétoldalas lapadagolóval fogadja el,
melyet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe tervezzen be.

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



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

23./     Napirendi     pont:

Ajánlat konferencia rendszer kiépítésére

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Bendes     István     jegyző: Beszereztünk egy árajánlatot, mert az volt a kérés. 

Kovács     László     alpolgármester: Mert megy az idő.

Bendes     István     jegyző: Nem feltétlenül kell ezt megvenni. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ezt levesszük, erről nem döntünk.

24./     Napirendi     pont:

A polgármester illetményének megállapítása, az alpolgármester tiszteletdíja

Előadó: Bendes István jegyző

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A törvény jelen pillanatban előírja, hogy az
államtitkároknak a fizetéséhez kell igazítani, a polgármesterek illetményét. Van egy táblázat.
A polgármesternek, Devecser esetében az 55 %-a az elfogadott illetmény. Így a
polgármesternek a jövedelme a nyelv pótlékkal együtt 587.100,-Ft. A költéstérítése pedig
82.260,-Ft. Jogszabály írja elő. Központilag is finanszírozza. Nem csak ezt, hanem a
képviselőknek a tisztelet díját is finanszírozzák egyébként lakosság arányában. Megkérdezem,
hogy kinek van kérdése, 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 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület rögzítse, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja, (6) bekezdése, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés c) pontja alapján Ferenczi
Gábor főállású polgármester havi alapilletménye 2017. január 1. napjától bruttó 548.400,-Ft,



az  idegennyelv-tudási  pótlék  összege  bruttó  38.650,-Ft,  az  illetménye  összesen  bruttó
587.100,-Ft, költségtérítése 82.260,-Ft.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatóságát értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Bendes István jegyző
Határidő: 1-2./ azonnal

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

22/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület rögzítse, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4)
bekezdés d) pontja, (6) bekezdése, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés c)
pontja alapján Ferenczi  Gábor  főállású polgármester havi
alapilletménye 2017. január 1. napjától bruttó 548.400,-Ft, az
idegennyelv-tudási  pótlék  összege  bruttó  38.650,-Ft,  az  illetménye
összesen bruttó 587.100,-Ft, költségtérítése 82.260,-Ft.

2./ A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságát értesítse és a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bendes István jegyző

Határidő: 1-2./ azonnal

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az alpolgármesternek a tiszteletdíja eddig
157.100,-Ft volt. Most jelen pillanatban 191.000,-Ft lenne. A költségtérítés pedig 28.285,-Ft.
Javaslom, hogy szavazza meg a bizottság. Azt kérném, hogy az alpolgármesternek a feladatát
most már végre határozza meg a polgármester úr, hogy mit kell közösen, vagy mit kell
egyénileg is elvégezni, hogy legyen feladata az alpolgármesternek ilyen formában, ha az
alpolgármester úr így, ebben a formában partner. A másik én abban kérném az alpolgármester
úrnak a segítségét, hogy közösen, amit értékesítettünk ingatlanokat, ennek a közmű
használatbavételi engedélynek az átadásában vegyen részt, mert úgy veszem észre, hogy az
igazgató úr nincs a helyzet magaslatán. Biztos, hogy nem fogja tudni megoldani. Ha
felhatalmaznak, én segítek a VeszprémBernél. Tegyük végre rendbe, mert sürget az idő. Mert
úgy fognak járni, mint a tavaknál, aztán ott fog maradni minden és aztán kezdhetjük elölről és
akkor az sokkal több költségbe kerül. Elfogadható? Aki egyetért vele, kézfelemeléssel
megszavazni szíveskedjék.

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Polgármester úr, ha van még a
költségvetésben, akkor az alpolgármester úrnak, egy széket, egy asztalt, meg egy szekrényt
kellene beruházni neki.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Van. Irodája, van neki. Ha nem fér el a nagy
irodában, akkor egy irodát kell keresni.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdése alapján Kovács László alpolgármester havi tiszteletdíját 2017.
január 1. napjától bruttó 191.900,-Ft-ban állapítsa meg.
2./ A Képviselő-testület állapítsa  meg, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Kovács  László  alpolgármester
2017. január 1. napjától havi 28.785,-Ft költségtérítésre jogosult.
3./ A Képviselő-testület kérje  fel a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatóságát értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Bendes István jegyző
Határidő: 1-3./ azonnal

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

23/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján Kovács
László alpolgármester havi tiszteletdíját 2017. január 1. napjától bruttó
191.900,-Ft-ban állapítsa meg.

2./ A Képviselő-testület állapítsa meg, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3)
bekezdése alapján Kovács  László  alpolgármester 2017. január 1.
napjától havi 28.785,-Ft költségtérítésre jogosult.

3./ A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságát értesítse és a
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Bendes István jegyző

Határidő: 1-3./ azonnal

25./     Napirendi     pont:



Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Az írásos anyagot mindenki megkapta.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Háztartási hulladék, szilárdhulladék, ide
minden szépen le van írva gyönyörűen. Csak azt nem tudjuk, hogy hogyan fog ez jól
működni. Azt javaslom, hogy ne vitatkozzunk. Vegyük tudomásul. Fogadjuk el. 

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a Szociális,  Egészségügyi  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el és a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés 3. számú módosítását vegye tudomásul.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulást írásban értesítse a
fenti döntésről. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal

2./ 2017. január 31.

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

3/2017.     (I.     24.)     SZERKB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
fogadja el és a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 3.
számú módosítását vegye tudomásul.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulást írásban értesítse a fenti döntésről. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidők: 1./ azonnal
                    2./ 2017. január 31.

26./     Napirendi     pont:

Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti állapotáról

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Tájékoztatás Devecser város környezeti állapotáról.
Sajnos az alábbiakat kifogásolom, mind a levegő állapotát, mind a környezetvédelmi
állapotát. Nem láttam benne semmiféle előremozdulást. Kérem megszavazni. 

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület fogadja el  a „Tájékoztató Devecser város környezeti állapotáról”
dokumentumot.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a tájékoztatás kihirdetésére a helyben
szokásos módon.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
                  2./ 2017. január 27.

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

4/2017.     (I.     24.)     SZERKB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület fogadja el a „Tájékoztató Devecser város
környezeti állapotáról” dokumentumot.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a tájékoztatás
kihirdetésére a helyben szokásos módon.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
            

Határidők: 1./ azonnal
                    2./ 2017. január 27.



27./     Napirendi     pont:

Tájékoztató a „Helyi foglalkoztatási együttműködések”  című felhívásra
benyújtott támogatási kérelem támogatásáról

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Dukán     Gabriella     aljegyző: Ez egy tájékoztató. Sümeggel együtt adtunk be pályázatot,
amiben Sümeg a gesztor és ez a pályázat megnyerésre került. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-
testület a „Helyi foglalkoztatási együttműködések”  című felhívására benyújtott támogatási
kérelem támogatásáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul. 

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

24/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Képviselő-testület a „Helyi foglalkoztatási együttműködések”
című felhívására benyújtott  támogatási  kérelem támogatásáról  szóló
tájékoztatót vegye tudomásul.

28./     Napirendi     pont:

Devecser, Damjanich u. 1. sz. alatti ingatlanban gázkazán karbantartása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A Damjanich utcában a gázkazán javítása
elkészült. A finanszírozását előzetesen egyeztettük. Én azt kérem, a Képviselő-testülettől
fogadjuk el. 

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

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



1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser  Város Önkormányzata
tulajdonát képező 720 hrsz.-ú „kivett általános iskola”  megnevezésű ingatlanában lévő
VIESSMANN Vitodens 200 típusú kondenzációs gázkazán felülvizsgálatát és a Viesmann
VBC 13-A04 kazánvezérlő elektronika cseréjét az Enta-Therm Tüzeléstechnikai Szervíz Kft.
(8200 Veszprém, Kőhíd u. 1.) árajánlata alapján bruttó 252.476,- Ft összegben hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület az 1. pont szerinti munka elvégzésével kapcsolatos munka
ellenértékének - bruttó 252.476,- Ft erejéig - fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi
költségvetését jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a számla kiegyenlítése
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ azonnal

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

25/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező 720 hrsz.-ú „kivett általános
iskola”  megnevezésű ingatlanában lévő VIESSMANN Vitodens 200
típusú kondenzációs gázkazán felülvizsgálatát és a Viesmann VBC 13-
A04 kazánvezérlő elektronika cseréjét az Enta-Therm
Tüzeléstechnikai Szervíz Kft. (8200 Veszprém, Kőhíd u. 1.) árajánlata
alapján bruttó 252.476,- Ft összegben hagyja jóvá.

2./ A Képviselő-testület az 1. pont szerinti munka elvégzésével
kapcsolatos munka ellenértékének - bruttó 252.476,- Ft erejéig -
fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi költségvetését jelölje meg.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a számla
kiegyenlítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ azonnal

Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Egy mondat utólag. Én azt javaslom
a jegyző úrnak,  hogy ezekre  a  kazánokra  karbantartási  szerződést  kell  kötni.  Iskolánál  is
belefutottunk, 3 évig nem tartották karban és a 3. évben rengeteget kellett fizetni. Ott is ez
volt  a  hiba.  Tehát  egy  évben  kijön  az  illető,  megnézi,  ami  rossz,  kopott,  koszos,  vizes,
elkoszolódott  azt  kitisztítja 30,  vagy 40 ezer forintért  és nem kell  ekkora összegekért.  Jól
gondoljuk meg.

29./     Napirendi     pont:



Vegyes     ügyek:

b) Buszpályaudvar épületére Devecser felirat felhelyezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A buszpályaudvarnál Devecser felirat
elhelyezése. Ez 67.310,-Ft-ba kerül. 

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser  Város Önkormányzata
tulajdonát  képező devecseri 623 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületre a „Devecser”  felirat
felhelyezését a BT Reklám Bt.-től (8400 Ajka, Bartók B. u. 32/B.), a  Bt. által készített
árajánlat alapján rendelje meg 53.000,- Ft + ÁFA összegen.
2./ A Képviselő-testület az 1. pont szerinti munka elvégzésével kapcsolatos munka
ellenértékének - bruttó 67.310,- Ft erejéig - fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi
költségvetését jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a munka elvégzését a BT
Reklám Bt.-től (8400 Ajka, Bartók B. u. 32/B.) rendelje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ azonnal

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

26/2017.     (I.     24.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát  képező devecseri 623 hrsz.-ú
ingatlanon lévő épületre a „Devecser”  felirat felhelyezését a BT
Reklám Bt.-től (8400 Ajka, Bartók B. u. 32/B.), a  Bt. által készített
árajánlat alapján rendelje meg 53.000,- Ft + ÁFA összegen.

2./ A Képviselő-testület az 1. pont szerinti munka elvégzésével
kapcsolatos munka ellenértékének - bruttó 67.310,- Ft erejéig -
fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi költségvetését jelölje meg.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a munka
elvégzését a BT  Reklám Bt.-től (8400 Ajka, Bartók B. u. 32/B.)
rendelje meg.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ azonnal

c) Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
kérelme

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Bajókné és Czeidli József kérnek 100.000,-Ft-
ot a Nagyiskola 50. évfordulójának megünneplésére. Javaslom elfogadásra.

Bendes     István     jegyző: Elég ennyi? 

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Nem. Még máshonnan is kérünk
mindenféleképpen. Megmondom őszintén 50 éves lesz a Nagyiskola és ezt szeretnénk méltó
módon megünnepelni. Több településről jönnek a régen tanított pedagógusok és kiállítást is
szeretnénk, amihez kérnénk támogatást. 

Bendes     István     jegyző: Elég a 100.000,-Ft?

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

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Azt, hogy a többit összejött-e már
azt nem tudom megmondani. Ha kell, holnapra rákérdezek.

Bendes     István     jegyző: Igen. 

Kovács     László     alpolgármester: 100.000,-Ft elég csekély.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: 200.000,-Ft-ot nyugodtan bele
lehet tenni. 

Bendes     István     jegyző: Holnapra a Gábor megmondja nekünk, hogy mennyi kell. Butaság
nem oda adni. 

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola kérelmének adjon helyt és a kérelemben foglaltakra a Devecser Várkert 1. szám alatti
Nagyiskola  épülete  átadásának   50.  évfordulójára   2017.  február 25-ére  szervezett  ünnepi
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