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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 29-én
(szerdán) 13 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak: Ferenczi Gábor polgármester
Kovács László            alpolgármester

Bognár Ferencné
                         Holczinger László         
                         Kozma György
                         Mayer Gábor    
                         Óvári Márton               képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
Ács Attila ügyvezető igazgató
Szente-Takács Anna igazgató

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Várbiróné Bencze Barbara jegyzőkönyvvezető

Jelen van még 10 fő érdeklődő állampolgár.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Sok szeretettel köszöntök mindenkit Devecser Város
Önkormányzata Képviselő-testülete rendes nyilvános képviselő-testületi ülésén. Engedjék
meg, hogy külön is nagy tisztelettel köszöntsem Bereczky Nóra járási hivatalvezető asszonyt,
illetve a lakosság részéről jelenlévő polgártársainkat. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. A nyilvános ülést
megnyitom.

 N A P I R E N D   E L Ő T T



Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések
(rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-
testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett
intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

          Ferenczi Gábor
          polgármester

                                                                    

Ferenczi    Gábor     polgármester: Engedjék meg, hogy napirend előtt egy gyors összefoglalót
adjak a február 22-ei testületi ülés óta eltelt időszak néhány fontosabb eseményéről, mivel
elég régen nem találkoztunk és elég régóta nem volt lehetőségem a lakossággal a testületi
ülésen keresztül valamiféle kommunikációt folytatni. Február 24-én ünnepelte a Devecseri
Gárdonyi Géza Általános Iskola a nagy épületnek, a várkerti épület fennállásának az 50.
évfordulóját, szeretnék gratulálni és köszönetet mondani az iskola vezetőségének, a
pedagógusoknak és a két fő szervezőnek, Czeidli Józsefnek, illetve Bajók Józsefnének, hogy
ezt a rendezvény megszervezték és valahol nagyon professzionális szinten lebonyolították. És
hát természetesen köszönetet kell mondani a Szülői Munkaközösségnek is, akik a rendezvény
mellé álltak és a jótékonysági bálon jelentős bevétel gyűlt össze az iskola támogatására.
Február 28-án a Családsegítő Központ és Szolgálat tartott egy szakmai tanácskozást, ahol
meggyőződhettünk arról, hogy nagyobb kihívások elé állítja a devecseri szakembereket a
családsegítés, a gyermekjóléti feladatok ellátása, én azt gondolom, hogy nagyon jól helyt
álltak a tavalyi évben. Az önkormányzatunk annyiban tudott segíteni amellett, hogy a tavaly
január 1-je óta megváltozott törvényi környezethez alakítottuk az intézménynek a működését,
hogy jelentős infrastrukturális beruházásokat hajtottunk végre az épületen belül, illetve
foglalkoztatunk pluszban egy fő családsegítőt, ami azt gondolom, hogy nagy dolog, hiszen
nagyon kevés önkormányzat biztosít saját erőből forrást ilyen célra. Szeretném természetesen
megköszönni a magam és a Képviselő-testület nevében a tavalyi munkájukat. Ugyanezen a
napon, február 28-án a zeneiskolánk tartott egy nagyon sikeres farsangi koncertet, így
meggyőződhettünk a zeneiskolánkat látogató tanulók tehetségéről és tudásáról. Ehhez a
rendezvényhez is gratulálok a szervezőknek, a pedagógusoknak, illetve a fellépő
gyermekeknek. Március 1-jén a Startmunka-programunkban volt egy belügyminisztériumi
ellenőrzés, mindent rendben találtak és a 2017. március 1-gyel induló programhoz
biztosították azokat a feltételeket, amelyeket a pályázatunkban kértünk. Itt szeretném
megjegyezni, hogy a tavalyi 105 fős létszámkeretet az idei évben 76 főre csökkentettük.
Viszont a tervünk az, hogy csökkentett létszámmal, a 76 fős létszámmal szeretnénk legalább
annyi feladatot elvégezni, mint a tavalyi évben. És itt kell megemlítenem azt is, hogy éppen
minap készült el a posta előtti 11 parkolóhely, amit tavaly megígértünk a postavezető
asszonynak, illetve az ott működő munkaruházati bolt tulajdonosának. És a mai napon pedig
elkezdték a postával szemben lévő zöldséges előtti parkolóhelyeknek a burkolását a
kollégáim, akiknek a munkáját ezúton is köszönöm. Az elmúlt időszakban a Startmunka-
programban számos beszerzés valósult meg, amelyekről a Képviselő-testület még korábban
döntött. Megérkezett időközben az a traktor, amit szintén a Startmunka-programon belül
vásároltunk. Március 25-étől egy új kollégát foglalkoztatunk a Városüzemeltetési Kft.-vel
együttműködve, egy traktorost vettünk fel. Elkészült a kertészetben a konténer, az a pihenő
konténer, ami az ott dolgozók munkakörülményeit javítja, és az állatállományunk is
gyarapodott, főként a nyúlállomány, illetve tyúkokkal, valamint kecskegidákkal bővült az
állattartó telep. Március 2-án Jegyző Úrral a Nagy László utcában tartottunk egy utcafórumot,
ahol évtizedek óta rendezetlen az utca, illetve az ott található házszámoknak a jelölése.
Március végéig adtunk haladékot, hogy amennyiben a lakosságnak valamilyen javaslata van
arra vonatkozólag, hogy hogyan szeretnék módosítani akár az utca nevét részben vagy
egészben, vagy akár a házszámokat, ezt március 31-ig megtehetik. Az én információim szerint



nem érkezett be javaslat. Ugye mi azt ígértük, megelőlegezve a Képviselő-testületnek is a
pozitív hozzáállását, hogy mindenképpen jelölnénk táblákkal a Nagy László utcának az
irányát, hiszen fizikailag nem kapcsolódik egymáshoz az utcának a két fele, elnevezésében
viszont igen, tehát szeretnénk megkönnyíteni az oda való eljutást. Március 7-én a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat részéről Bondor Lajos úr, Vecsei Miklós úr, illetve mások látogattak
el az önkormányzatunkhoz és tárgyalásokat folytattunk, ezt a tárgyalást én kezdeményeztem,
de az én célom az volt alapvetően, hogy az Arany János utcai régi kultúrháznak a
felújításához próbáljunk meg támogatást kérni, illetve kapni a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat részéről. Ez a tárgyalás az én elképzeléseimhez képest, máshogy alakult,
mert végül nem ez volt a két téma. A Máltai Szeretetszolgálat vezetői azzal kerestek meg,
hogy azon gondolkoznak, hogy a városban működő oktatási-nevelési intézményeket át
szeretnék venni. Szeretném jelezni, hogy magam részéről ezt nem tartanám szerencsésnek. Az
óvodánk esetében az önkormányzat mindent elkövet annak érdekében, hogy biztosítsuk az
infrastrukturális feltéteket. Tavalyi évben milliós nagyságrendben fordítottunk a konyha
fejlesztésére, illetve az idei évben is a költségvetésben biztosítottunk jelentős forrásokat, az
ott található foglalkoztató termeknek fejlesztésére, illetve az udvar rendbetételére. Az
önkormányzat mindent elkövet, hogy jó gazda gondosságával működtesse az óvodát, és azon
belül a bölcsődei csoportot, amely egyébként a törvényi változásnak megfelelően, a jövő évtől
tulajdonképpen külön fog működni. Az iskola esetében nekem nincs ráhatásom a szakmai
munkára. Jómagam egyébként teljesen meg vagyok elégedve a szakmai munkával. Most már
január 1-jétől az épületeknek sem az önkormányzat a fenntartója. A szakiskolát a Máltai
Szeretetszolgálat működteti. Természetesen ez az én véleményem az intézmények
működtetésével kapcsolatban, de nyilván kíváncsi vagyok a Képviselő-testület véleményére
is, már csak azért is, mert az iskolából azt hallottam, hogy volt olyan közéleti szereplő, aki azt
terjesztett, hogy én kezdeményeztem a találkozót a Máltai Szeretetszolgálattal, arra
vonatkozóan, hogy az intézményeket a város esetleg átadná. Tőlem távol áll az ilyesfajta
elképzelés, ezt fontosnak tartottam rögzíteni. Március 8-án sikeres nőnapot tartottunk. A
tavalyihoz hasonlóan idén is telt házzal, illetve a képviselőtársaim is elkísértek az idei évben.
Szeretném megköszönni a városi könyvtár és művelődési ház dolgozóinak a szervezésben és a
lebonyolításban való közreműködését. Március 9-én, Szőlősgyörökön jártunk Czeidli József
tanár úrral, Bognárné Simon Katalin igazgatóhelyettes asszonnyal az iskola részéről, illetve
Kovács Zsolt a városi televízió vezető munkatársával. Részt vettünk egy Gárdonyi Géza köré
szervezett konferencián, illetve egy március 15-ei megemlékezésen már csak azért is hiszem
Devecser is büszkélkedhet azzal, hogy a gárdonyi települések sorába tartozik, ahhoz a 21
településhez, akik elmondhatják magukról, hogy neves írónk életének egy szakaszát az adott
településen töltötte. Devecserben Gárdonyi Géza 1882-től tanított, mintegy másfél éven
keresztül. Édesapja Ziegler  Sándor pedig a Kossuth fegyvergyárosa címet kapta, hiszen ő
gondoskodott a szabadságharc idején a magyarok fegyver ellátásáról. Ziegler Sándor pedig
Szőlősgyörökhöz kötődik. Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni a Képviselő-testülettől,
hogy a várossá nyilvánításunk 20. évfordulója alkalmából, ami szeptemberben lesz esedékes,
egy Gárdonyi Géza emléktáblát elhelyeznénk a város határában, azt gondolom, méltó
megemlékezés lenne. Március 10-én az óvodánk egy nagyon szép galériát nyitott meg,
amihez szintén szeretnék gratulálni. Március 15-én egy városi megemlékezést tartottunk.
Minden szempontból kimagaslik az előző években szervezett megemlékezések sorából. Ezzel
nem azt szeretném mondani, hogy az elmúlt években nem voltak szépen megszervezve és jól
lebonyolítva ezek a megemlékezések, de az idei azt gondolom legalábbis a lakossági
impulzusok alapján kifejezetten kimagaslóan sikerült. Szeretném megköszönni Nyárs
Hajnalka tanárnőnek a devecseri gyermekek felkészítését, továbbá azoknak a tanulóknak, akik
lényegében hibátlanul, nagyon fegyelmezetten adták elő a műsorukat, illetve szeretném
megköszönni az ifjúsági fúvós zenekar közreműködését, a Devecseri Városi Könyvtár és



Művelődési Ház részvételét a szervezésben. Ezúton is gratulálok mindenkinek, aki ebben
részt vett. Március 22-én nálunk járt a Széchenyi Program Iroda azzal kapcsolatban, hogy a
2016-ban beadott területi operatív programon belüli pályázataink hogyan állnak. Arról
kaptunk tájékoztatást, hogy az adott pályázatoknál a döntéshozók milyen keret összeget
biztosítanak, illetve erre a keret összegre összességében milyen mértékben, hányan, illetve
nagyságrendileg mennyi összeggel pályáztak a települések. Nagyjából lehet látni, hogy
melyek azok a pályázatok, amin Devecser sikerrel szerepelhet. Március 31-én jár le az első
körnek az elbírálási határideje. Bízok abban, hogy áprilisban már pályázati eredményekről
tudunk majd beszámolni. Végezetül szeretném elmondani, hogy március 23-án Kozma
György képviselő úrral Budapesten jártunk. Képviselő úr még egy korábbi ügyből kifolyólag
járt a bíróságon. Illetve ezt a napot én még arra használtam fel, hogy a pályázatainkkal
kapcsolatban igyekeztem egyeztetni. Nagyon bízok abban, hogy számunkra sikeresen alakul
ez a pályázati időszak. Ehhez az időszakhoz kapcsolódik egy nagyon fontos dolog, hogy
aláírtuk azt a szerződést, ami a Deák utcában található eddig a Vöröskereszt által bérelt
ingatlanra vonatkozik. Már csak az összeget kell elutalnunk az eladónak és hivatalosan is
birtokba veheti az önkormányzat a Deák utcai ingatlant, amiben szeretnénk egy közösségi
területet kialakítani elsősorban a Makovecz lakóparkban élők számára. Tervek szerint a
Vöröskereszt a továbbiakban is használhatja majd ezt az ingatlant, aminek a rezsi
költségeinek fizetését vállalták a még januárban megkötött, úgynevezett stratégiai partnerségi
együttműködési megállapodásban. Ennek a megállapodásnak egy másik része is van, hiszen
mi még várjuk azt a megállapodás tervezetet, ami a Szent Imre utca 17. szám alatti ingatlanra
vonatkozik. Erre az ingatlanra vonatkozólag 1.740.000,-Ft-tal száll be a Vöröskereszt a
felújításokba. Baráth Gábor Megyei Igazgató Úr hétfőre ígérte az ezzel kapcsolatos szerződés
tervezetet. Nagyjából ennyit szerettem volna tájékoztatásként elmondani napirend előtt. A
Képviselő-testület megkapta az írásos anyagot a lejárt határidejű önkormányzati határozatok,
döntések, rendeletek végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott
bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésről, a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Megkérdezem, hogy az általam imént
elmondottakkal kapcsolatban, illetve az írásban előre benyújtott tájékoztatóval kapcsoltban
van-e a Tisztelt Képviselőtársaknak véleménye.

Kovács   László     alpolgármester: Nem is az általad elmondottakkal kapcsolatban. A múltkori
testületi ülésen született egy olyan döntés, a pályán legyen ez a cső kibontva, és történjen meg
az ároknak a kiásása. Eseményében nem olyan nagy, de érték megőrzésben legalább akkora,
mint az előbb elhangzottak, mert vigyáznunk kell rá. Megtörtént az árok kiásása, valamint a
csőnek a kiásása is. Szomorúan kellett megállapítanunk, hogy az utolsó 70 centimétere, ami
elvezette a vizet, vadgesztenyével és földdel volt betömve. Bízzunk abban, hogy a pálya
vízháztartása úgy fog működni, ahogy annak idején működött. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Itt jegyzem meg, szerettem, volna ezt a mai ülésen kérni,
hogy azokat a kivitelezőket, akik részt vettek a sportlétesítményünk megépítésében, illetve a
vis maior után a felújításban fontos lenne elhívni, mert szeretném, ha az ő részvételükkel
történne egy bejárás, hogy melyek azok a problémák, amelyek még a létesítmény
létrehozásakor keletkeztek és melyek, amik közben adódtak.  Amennyiben bizonyos dolgokra
van garancia, akkor jó volna érvényesítenünk. Ezt szeretném kérni a hivatalunktól, hogy
ebben segítsenek és hívjuk el a kivitelezőket. 

Óvári   Márton     képviselő  : Továbbra sincs hozzáférésünk az öntözőrendszerhez. 

Kovács   László     alpolgármester  : Az öntözőrendszer egyébként üzemel.



Ferenczi   Gábor     polgármester: Szeretne még valaki hozzászólni?

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület Devecser Város Polgármesterének a lejárt határidejű önkormányzati döntések
végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett
intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatását fogadja el.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:

95/2017. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület Devecser Város Polgármesterének a lejárt
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, az előző
képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett
intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a
Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által
hozott döntésekről szóló tájékoztatását elfogadja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

Ferenczi   Gábor     polgármester: Az előzetesen kiküldött napirend tervezethez képest a 12-es
napirendet vegyük le, mégpedig a 0623/2hrsz.-ú - Lomis-piac - munka és tűzvédelmi
feladatainak ellátását, azért mert a tegnapi bizottsági ülésen arról beszéltünk, hogy az
érintésvédelmi feladatokat is el kell végezni, ezt viszont akkor tudjuk, hogy ha a
villanyhálózat már nagyjából készen lesz, akkor lehet elkészíttetni a dokumentációt.  A
napirendi tervezettel kapcsolatban van-e kérdés?

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A 20. napirendet
szeretném levenni és helyszíni egyeztetés alapján kérném ismételten rendkívüli testületi ülésre
behozni. Ma délelőtt kimentem a helyszínre, természetben teljesen más van, mint a térképen.
Tisztázni kellene, nehogy olyan területet adjunk el, amit nem tudunk, hogy kié, illetve az az
út, ami elkészült azt nem is érintené. De a helyszínen kell tisztázni.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Elnök Úr, köszönöm, hogy kiment a területre. Természetesen
elfogadom a javaslatát, hiszen így látjuk, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Javaslom én
is, hogy a 20-s napirendi pontot szintén vegyük le. Van-e még valakinek véleménye,
hozzászólása, javaslata?

Több vélemény, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.



A  Képviselő-testület  7 igen szavazattal –  egyhangúlag - a napirendet az alábbiak szerint
fogadta el:

             

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

1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok
létesítésének engedélyezésének  szabályairól és díjairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

2. Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

3. Beszámoló a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016.
évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

4. Beszámoló  a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi
munkájáról

Ferenczi Gábor
polgármester

5. Beszámoló  a Devecseri Városi Könyvtár és  Művelődési Ház
2016. évben végzett tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

6. Devecseri  Városi Könyvtár és Művelődési Ház terembérleti
díjainak megállapítása

Ferenczi Gábor
polgármester

7. Devecseri  Városi Könyvtár és Művelődési Ház részére
multifunkciós gép vásárlása

Ferenczi Gábor
polgármester

8. Devecser  Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatási
kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

9. Városi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

10. 2017-2018.  évi Startmunka programmal kapcsolatos
beszerzések 

Ferenczi Gábor
polgármester

11. Tájékoztató a Használt-cikk piac működéséről Ferenczi Gábor
polgármester

12. 0623/2 hrsz.-ú „Használt-cikk” piacon lévő kamerarendszer
felújítása

Ferenczi Gábor
polgármester

13. 623  hrsz.-ú ingatlanban –  Devecser, Jókai u. 1. - villamos
szerelési munkák

Ferenczi Gábor
polgármester

14. Devecser,  Szent I. 17. sz. alatti ingatlan belső fűtési rendszer
kiépítése

Ferenczi Gábor
polgármester

15. Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti terve Ferenczi Gábor
polgármester

16. Iparterületen árok kialakítása Ferenczi Gábor
polgármester



17. Rendezési tervhez kapcsolódó főépítészi tevékenység ellátása Ferenczi Gábor
polgármester

18. Rendezési  terv módosításhoz –  bányaterület - kapcsolódó
főépítészi tevékenység ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

19. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” - pályázat
beadása

Ferenczi Gábor
polgármester

20. EFOP-1.5.3-16  „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben –  kedvezményezett térségek”  - projekt
előkészítési feladatok ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

21. Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri
Tagintézménye átszervezésének véleményezése

Ferenczi Gábor
polgármester

22. Fanni Házat Támogató Alapítvánnyal kötendő együttműködési
megállapodás tervezete

Ferenczi Gábor
polgármester

23. Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével kapcsolatban Ferenczi Gábor
polgármester

24. A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep 2017. évi
monitoring vizsgálatainak elvégzésére pályázati kiírásról
szóló döntés meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

25. Vegyes ügyek

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:

A  hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok  létesítésének engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi   Gábor     polgármester: Itt arról van szó, hogy a házasságkötéseknek szabályai, díjai
lényegében nem változnak, viszont szükséges aktualizálni magát a rendeletet. A gazdasági
bizottság tárgyalta. 

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A gazdasági
bizottság tárgyalta és egyhangúlag javasolta. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Mást én sem szeretnék, ehhez hozzáfűzni. Szeretne-e valaki
hozzászólni?

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.



Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések és
bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi
rendeletet alkotta:

6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet:

A  Képviselő-testület a hivatali  helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok
létesítésének engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
önkormányzati rendeletét megalkotja. 

 2./     Napirendi     pont:

Beszámoló  a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület
2016. évi tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Szeretném  megköszönni Kovács Zsoltnak és Benkő
Istvánnak a munkáját. Az operatív munkát elsősorban Kovács Zsolt végezte a tavalyi évben.
Ugye Pista bácsi az egészségi állapota miatt inkább a háttérben szakmai tanácsokkal és
adminisztrációban állt rendelkezésünkre, de ezt is köszönöm. Mihamarabbi gyógyulást
szeretnék neki kívánni. Azt gondolom, hogy Kovács Zsolt kiváló szakmai munkájáról a
lakosság folyamatosan meggyőződhet. Ezúton is gratulálok ahhoz, hogy egyedül egy városi
televíziót képes kiválóan működtetni. Tegnap a bizottsági ülésen is megköszöntük a
tevékenységét. Elnök Úr szeretné-e kiegészíteni?

Holczinger   László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nem. A gazdasági
bizottság megtárgyalta és javasolta a beszámoló elfogadását és szeretnénk megköszönni a
munkájukat.

Mayer    Gábor     képviselő;     Oktatási,     Kulturális     és     Sp  ort    Bizottság     elnöke:  Az  oktatási
bizottság is tárgyalta és 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót
megköszönve ezzel a 2016-os munkáját a Devecseri Városi Televíziónak. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót, hogy rögzítsük a
határozatban, hogy megköszönjük Kovács Zsoltnak a 2016. évi évi munkáját, illetve a
Devecseri Városi Televíziónak. 

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 



1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el és fejezze ki köszönetét az elvégzett
munkájáért.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Benkő István
elnököt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2017. április 15.

A  Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

96/2017. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja és köszönetét fejezi ki az elvégzett munkájáért.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

Dr.  Németh Ákos Pál ügyvéd megérkezett az ülésterembe. Polgármester úr köszöntötte és
gratulált nemrég született kislányához.

Varga Tamás a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke megérkezett az ülésterembe.

3./   Napirendi     pont:

Beszámoló a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Nagy szeretettel köszöntöm Varga Tamást a Devecseri
Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjét. Szintén azt tudom mondani, hogy az a közhasznú
tevékenység, amit az Egyesület Devecser város közössége javára kifejt az pótolhatatlan
minden túlzás nélkül. Szinte minden évben elmondható, hogy 30-40 körüli számban vonulnak
ki különböző tűzesetekhez, káreseményekhez. Minimális központi támogatás mellett az
önkormányzatunk igyekszik anyagi segítséget nyújtani és ebből próbálnak ők mindent
megoldani. Rendkívül hálás vagyok a munkájukért. Egy részletes beszámolót kaptunk a
munkájukról, amit szintén köszönök. Kérném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadjuk el
a beszámolót és köszönjük meg a 2016. évi munkájukat. 

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:  A  Bizottság



megtárgyalta és javasolja elfogadásra azzal, hogy köszönjük meg a munkájukat. A
következőkben is jó munkát kívánunk. 

Óvári    Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környez  etvédelmi   Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és köszönjük a munkátokat. Sok sikert kívánunk. 

Ferenczi    Gábor     polgármester:  Megkérdezem  Varga Tamás elnök urat, hogy szeretne-e
kiegészítéssel élni az írásos beszámolóhoz?

Varga   Tamás     Devecseri     Önkéntes     Tűzoltó     Egyesület     Elnöke: Kiegészítéssel nem élek. Az
önkormányzat támogatását szeretném megköszönni.

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót fogadja el és az egyesület tagjainak munkáját köszönje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az
elnököt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2017. április 15. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

97/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és az egyesület
tagjainak munkáját megköszöni.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

Varga Tamás a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke elhagyta az üléstermet.

4./   Napirendi     pont:

Beszámoló a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Ferenczi    Gábor     polgármester: A Polgárőr Egyesületnek is szeretnénk megköszönni
Devecser város nevében az előző évi tevékenységét. Megkérdezem a gazdasági bizottság
elnökét, hogy a beszámolót elfogadják?

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:  A  Bizottság
megtárgyalta és javasolja az elfogadását azzal, hogy köszönjük meg a munkájukat és vegyük
igénybe a rendezvényeken a polgárőrségnek a tevékenységét. 

Óvári    Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság
elnöke: A bizottság szintén megtárgyalta és támogatja. 

Kovács    László     alpolgármester:  Régebben  működött és a Képviselő-testület felé javaslom,
hogy a Polgárőr Egyesület csinálta, hogy 1 hónapban egyszer végig járta Devecser utcáit és
megnézte, hogy hol nem ég a villany. Én azt gondolom, hogy például egy ilyen dologra, hogy
melyik égőkkel van probléma, megkérhetnénk őket, hogy ezt rendszeresen tegyék meg. Az
volt a gyakorlat, hogy a jegyző úr és a polgármester úr e-mail címére elküldték a hónap utolsó
időszakában és tudtunk lépéseket tenni a szolgáltató felé. Én ezt javaslom, hogy erre kérjük
meg őket azzal, hogy megköszönve a 2016. évi munkájukat és számítunk rájuk 2017-ben is
természetesen.

Ferenczi    Gábor     polgármester:  A  kérésnek nincs akadálya, de természetesen majd ők
elmondják, hogy tudják-e vállalni. 

Kovács   László     alpolgármester: Én beszéltem velük, igen. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Rendben. Szeretne-e még valaki hozzászólni?

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolót fogadja el és az egyesület tagjainak munkáját köszönje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az
elnököt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2017. április 15. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

98/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évben
végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és az egyesület
tagjainak munkáját megköszöni.



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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

5./     Napirendi     pont:

Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évben végzett
tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Tisztelettel köszöntöm Szente-Takács Annát az intézmény
vezetőjét. Megkérdezem szeretne-e kiegészítéssel élni az előzetesen benyújtott beszámolóval
kapcsolatban? 

Szente-Takács   Anna     igazgató: Nem.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megkérdezem a Tisztelt Képviselőtársakat, szeretnének-e
kérdést feltenni. 

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:  A  bizottság
megtárgyalta és egy nagyon komoly, hosszú és részletes beszámolót kaptunk, amit javaslunk
elfogadásra. 

Mayer    Gábor     képviselő;     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke:  A  bizottság
megtárgyalta. Valóban egy nagyon részletes mindenre kitérő beszámolót kaptunk, amit
egyhangúan támogatunk. A beszámoló egy-két problémát is felvet, például a felsőfokú
végzettségű kollégának a kérdését. Ez a jövő feladata lesz, hogy megoldjuk, az igazgató
asszonnyal együtt természetesen. Illetve a művelődési házba a technikus személyzet. Az
András szegény ugye egyedül van. Nagyon sok rendezvényt nehezen egyedül bonyolít le. A
közel jövőben ezt a kérdést is meg kell oldani. A következő, amiről még szó volt az aprítékos
fűtés, illetve a beszámolóban is bent van, erre is valami megnyugtató megoldást kell találni.
Ez nem csak a művelődési ház problémája, úgy tudom a város több intézményében is
előfordult. Kicsit eltértünk a tárgytól, megköszönjük a munkát és javasoljuk a beszámolót
elfogadásra. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Természetesen  én is megköszönöm a városi könyvtár és
művelődési ház minden dolgozójának a munkáját és én is javaslom a beszámolót elfogadásra.
Viszont a képviselő úr felvetésére, annyit szeretnék megfontolásra ajánlani, egyetértve azzal,
hogy Baráth András kollégának valamilyen segítséget kell nyújtani. Az elmúlt időben többféle
megoldási javaslat is szóba került. Nyilván nem kell dönteni, csak figyelmükbe ajánlom. A
közel múltban volt egy közfoglalkoztatási pályázat, amin az intézmény tudott volna indulni.
Itt lehetett volna pályázat formájában is munkaerőt igényelni. Mondjuk ezt a jövőre
vonatkoztatva mondom, hogy ezt a következő pályázatnál érdemes lenne kihasználni. Abban
is lehetne gondolkodni, hogy az intézményen belül esetleg átcsoportosítani kollégákat, hiszen



KSZR nem működik. A könyvtárból át lehetne csoportosítani kollégát, aki segíteni tudna a
rendezvények lebonyolításában. Nem a hangosításra gondolok, azt valóban András tudja a
legjobban megoldani, de mondjuk, az intézmény működtetésében tudna segíteni. Illetve azt is
szeretném a figyelmükbe ajánlani, hogy Kurdi Róbert, aki tanyagondnoki feladatokat lát el,
korábban ő szokott segíteni a rendezvények hangosításában, az ő munkáltatója én vagyok, de
annak akadálya nincsen, hogy a rendezvények lebonyolításában, hangosításában részt vegyen.
Ezt akár munkakörében is tudjuk rögzíteni. Egyébként Kurdi Róbert vállalja is ezt, és ebben
az irányban is tudunk akkor gondolkodni. Tehát 1-2 javaslatot felvetettem, nem gondolom,
hogy erről vitát kelleme nyitni. Gondolkodjunk. Igazgató asszonnyal szívesen leülök és
egyeztetek, illetve Andrással is. Az aprítékos fűtéssel a vegyes ügyekben szeretnék
foglalkozni. Javasolnám, hogy a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolóját
fogadjuk el azzal, hogy köszönjük meg az intézmény minden dolgozójának a 2016-os kiváló
szakmai munkáját.

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi
munkájáról szóló beszámolót fogadja el és az intézmény valamennyi dolgozójának köszönje
meg a munkáját.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Szente-Takács
Annát, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatóját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2017. április 15. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

99/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja és az intézmény
valamennyi dolgozójának megköszöni a munkáját.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről Szente-Takács Annát, a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Ház igazgatóját írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

6./     Napirendi     pont:

Devecseri  Városi Könyvtár és Művelődési Ház terembérleti díjainak
megállapítása



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Tegnap  magam is részt vettem a bizottsági ülésen, abban
maradtunk, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos, természetesen, illetve az önkormányzat
által szervezett rendezvények esetében nem lenne bérleti díj, ugyan csak nem lenne bérleti díj
a nonprofit szervezetek esetében sem, eddig is ezt tartottuk tulajdonképpen vezérelvnek. 

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Bizottság  így
döntött és elfogadja a terembérleti díjak megállapítását. Mentesülne az önkormányzat, mint
tulajdonos a rendezvények kapcsán. Civil szervezetek, egyesületek nem fizetnének bérleti
díjat.  

Kovács     László     alpolgármester: Nem ez lett megbeszélve, ez volt a javaslatban, az lett végül
is a javaslat, hogy azt javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy ha egyedi eltérés
van, és nem nevezünk meg senkit az önkormányzat és az intézmények ingyenes, a többi
esetében pedig az igazgató asszony egyeztet a polgármester úrral és a jegyző úrral,
alpolgármesterrel, azzal kapcsolatban, hogy kaphat, vagy nem kaphat kedvezményt. Nem kell
mind a három fővel egyeztetni, elég eggyel. 

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnök  e: A  vége az lett
egyébként, hogy egyeztetés, de az egyéb szervezetek nem kapnak kedvezményt.

Kovács    László     alpolgármester:  Ott  is azért nem neveztük meg például az egyesületet se,
mert lehet egy programszervező egyesület idejön, és akkor a mi rendeletünk szerint nem kell
fizetnie.

Ferenczi    Gábor     polgármester: No, akkor valamiben állapodjunk meg, hogy tudjunk
valamiről dönteni. Azt említettem az előbb, hogy az önkormányzat, illetve a nonprofit
szervezetek, de azt jelezte az alpolgármester, hogy ez nem így van.

Dukán   Gabriella     aljegyző: Úgy indult, ahogy a polgármester úr mondta, mikor már döntés
volt, arról volt szó, hogy a terembérleti díjak a javaslat szerint azzal a szöveges kiegészítéssel
volt kérve, illetve a vége az volt, hogy az igazgató asszony egyeztet vagy a polgármester úrral
vagy az alpolgármester úrral, vagy a jegyző úrral, hogy ki az, aki esetlegesen mentességet
kaphat. A vége ez volt, de természetesen a testület dönthet most, ahogy szeretne, akár
másképp is.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Tulajdonképpen a vezérelv az lenne, hogy az önkormányzat
természetszerűleg ingyenes használhatná a tulajdonában álló ingatlan részeket, illetve a
nonprofit szervezetek esetében egyeztetnénk, aki pedig profitorientált  tevékenységet folytat
ott mindenképpen szükséges a bérleti díjat megfizetni. Nonprofit szervezetek közül se
mindenki, erről egyénileg döntenénk. 

Holczinger   László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Vége az lett, hogy
tulajdonképpen nem kell bérleti díjat szedni. Én elfogadom.

Ferenczi   Gábor     polgármester: A lakosság is értse, itt az volt az oka, hogy napirendre tűztük,
hogy valamilyen módon szeretnénk növelni az intézmény bevételét. Tulajdonképpen
elfogadom azt a javaslatot, hogy a nonprofit szervezetek között is adott esetben tegyünk



különbséget, esetleg a tekintetben, hogy az adott esemény közvetlenül Devecser város
közösségének szól vagy pedig nem. E szerint lehet mérlegelni. Ezt így el tudom fogadni. Nem
tudom elnök úrnak, mi a véleménye?

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:  Természetesen
elfogadom

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyiségeinek,
valamint a technikai és egyéb eszközök bérleti díját 2017. április 15. napjától az alábbiak
szerint állapítsa meg. 
a) Városi Könyvtár (Devecser, Petőfi tér 5.) helyiségeinek eseti bérleti díjai (A díjtételek
alanyi jogon mentesek az ÁFA alól, tartalmazzák a közüzemi díjakat is.):
aa) Nyitvatartási időben (hétköznap hétfőtől péntekig):
Bérbe adható helyiségek Díj

Olvasóterem 4.000,- Ft/óra

Olvasóterem + fogadótér 5.000,- Ft/óra

Gyermekkönyvtár 2.000,- Ft/óra

Gyermekkönyvtár + fogadótér 3.000,- Ft/óra

Előadóterem 2.000,- Ft/óra

Előadóterem + galéria                        3.000,- Ft/óra

ab) A hétköznapi nyitvatartási időn kívül eső rendezvényigény esetén az aa) pontban
meghatározott díjak + 50 %-ban, hétvégére, illetve munkaszüneti napokra eső igény esetén +
100%-ban növelt összegben kerülnek megállapításra.
ac) Az épület esküvői fotózási helyszínként történő használati díja nem Devecser városban
házasulandók esetén nyitvatartási időben 2.000,-Ft/alkalom, nyitvatartási időn kívül 4.000,-
Ft/alkalom. Az épület egyéb (pl. divat) fotózási helyszínként történő használati díja
nyitvatartási időben: 2.000,-Ft/alkalom, nyitvatartási időn kívül: 4.000,- Ft/alkalom. (Alkalom
= maximum 2 óra)
ad) Amennyiben a termek előkészítése és az utómunkálatok meghaladják a ¼ - ¼ órát, plusz
egy óra bérleti díjjal megnövelt összeg kerül kiszámlázásra.
b) Művelődési Ház (Devecser, Jókai u. 3.) helyiségeinek eseti bérleti díjai (A díjtételek alanyi
jogon mentesek az ÁFA alól, tartalmazzák a közüzemi díjakat is.):
ba) Nyitvatartási időben (hétköznap hétfőtől péntekig):

Bérbe adható
helyiségek

Intézmény profiljába
tartozó célra történő

bérbeadás
 díja

Egyéb tevékenységre történő bérbeadás
díja

Színházterem 10.000,- Ft/2 óra

Minden további

A kezdő bérleti díj 15.000,- Ft/2 óra

Minden további megkezdett óra a kezdő 



megkezdett óra a kezdő
bérleti díjon felül
 + 10.000,- Ft/óra

bérleti díjon felül  +15.000,- Ft/ óra

Előtér 2.000,- Ft/óra 3.000,- Ft/óra

Klubterem 2.000,- Ft/óra 2.500,- Ft/óra

Előadóterem 1.500,- Ft/óra 2.000,- Ft/óra

Emeleti előadóterem 2.000,- Ft/óra 2.500,- Ft/óra

Alagsori helyiség -    5.000,- Ft/hónap

Tető (technikai 
eszköz 
elhelyezésére)

-     3.000,- Ft/hónap

bb) A hétköznapi nyitvatartási időn kívül eső rendezvényigény esetén a ba) pontban
meghatározott díjak + 50 %-ban, hétvégére, illetve munkaszüneti napokra eső igény esetén +
100%-ban növelt összegben kerülnek megállapításra.
bc) Amennyiben a termek előkészítése és az utómunkálatok meghaladják a ¼ – ¼ órát, plusz
egy óra bérleti díjjal megnövelt összeg kerül kiszámlázásra.
c) A Városi Könyvtár (Devecser, Petőfi tér 5.) terembérlete során igénybe vett technikai
eszközök esetén helyi installált hangosítás: 1.000,- Ft/óra, ettől eltérő igény esetén a
Művelődési Ház mindenkori díjszabálya az érvényes; projektor, laptop igénybe vétele: 1.000,-
Ft/óra.
d) A Művelődési Ház (Devecser, Jókai u. 3.) audiovizuális eszközeinek használati díjai:

Eszközök Díjszabás

Technikus nélkül 
bérelhető eszközök

Videolejátszó + TV 
(terembérléssel)

1.000,- Ft/óra

CD/DVD-lejátszó + TV  
(terembérléssel)

1500,- Ft/óra

Projektor (terembérléssel) 1.000,- Ft/óra

Technikussal együtt 
bérelhetők

Teljes hangrendszer 
bejátszókkal, 2 monitorral

4.000,- Ft/óra

Vezetékes mikrofon (+állvány, 
kábel)

1.000,- Ft/db/alkalom

URH mikrofon, mikroport 2.000,- Ft/db/alkalom

Térmikrofon 1.000,- Ft/db/alkalom

Dobszett mikrofon (5 db-os) 2.500,- Ft/alkalom

Lábmonitor (aktív) 1.000,- Ft/db/alkalom

Mobil hangosítás (2X400W, 
4+2ch keverő, max. 4 mikrofon, 
bejátszó, kiegészítők)

5.000,- Ft/alkalom



Színpadi fénytechnika (teljes) 5.000,- Ft/alkalom

Színpadi fénytechnika (csak 
front, 12 fényvető)

2.500,- Ft/alkalom

e) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyiségeiben megrendezésre kerülő
nagyobb létszámú rendezvények esetén, akár 10-50 fős tanácskozások esetén terítő, poharak
biztosításakor 2.000,- Ft/alkalom térítési díj, nagyobb igény (kávés, teáscsészék, termosz,
boros pohár, stb. biztosítása) esetén pedig 4.000,- Ft/alkalom térítési díj kerül megállapításra a
vendéglátó-eszközökért.
f) Az Önkormányzat és intézményei ingyenesen vehetik igénybe a Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház helyiségeit, valamint a technikai és egyéb eszközeit, szolgáltatásait.
g) A nonprofit szervezetek esetén a bérleti díjat a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház igazgatója állapítja meg Devecser Város Polgármesterével, vagy Alpolgármesterével,
vagy a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjével történt előzetes egyeztetést
követően.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Devecseri
Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatóját értesítse. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-2/ azonnal, folyamatos   

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

100/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyiségeinek,
valamint a technikai és egyéb eszközök bérleti díját 2017. április 15. napjától az alábbiak
szerint állapítja meg. 

a) Városi Könyvtár (Devecser, Petőfi tér 5.) helyiségeinek eseti bérleti díjai (A díjtételek
alanyi jogon mentesek az ÁFA alól, tartalmazzák a közüzemi díjakat is.):

aa) Nyitvatartási időben (hétköznap hétfőtől péntekig):
Bérbe adható helyiségek Díj

Olvasóterem 4.000,- Ft/óra

Olvasóterem + fogadótér 5.000,- Ft/óra

Gyermekkönyvtár 2.000,- Ft/óra

Gyermekkönyvtár + fogadótér 3.000,- Ft/óra

Előadóterem 2.000,- Ft/óra

Előadóterem + galéria                        3.000,- Ft/óra

 
ab) A hétköznapi nyitvatartási időn kívül eső rendezvényigény esetén az aa) pontban
meghatározott díjak + 50 %-ban, hétvégére, illetve munkaszüneti napokra eső igény esetén +
100%-ban növelt összegben kerülnek megállapításra.

ac) Az épület esküvői fotózási helyszínként történő használati díja nem Devecser városban



házasulandók esetén nyitvatartási időben 2.000,-Ft/alkalom, nyitvatartási időn kívül 4.000,-
Ft/alkalom. Az épület egyéb (pl. divat) fotózási helyszínként történő használati díja
nyitvatartási időben: 2.000,-Ft/alkalom, nyitvatartási időn kívül: 4.000,- Ft/alkalom. (Alkalom
= maximum 2 óra)

ad) Amennyiben a termek előkészítése és az utómunkálatok meghaladják a ¼ - ¼ órát, plusz
egy óra bérleti díjjal megnövelt összeg kerül kiszámlázásra.

b) Művelődési Ház (Devecser, Jókai u. 3.) helyiségeinek eseti bérleti díjai (A díjtételek alanyi
jogon mentesek az ÁFA alól, tartalmazzák a közüzemi díjakat is.):

ba) Nyitvatartási időben (hétköznap hétfőtől péntekig):

Bérbe adható
helyiségek

Intézmény profiljába
tartozó célra történő

bérbeadás
 díja

Egyéb tevékenységre történő
bérbeadás díja

Színházterem

10.000,- Ft/2 óra

Minden további
megkezdett óra a kezdő

bérleti díjon felül
 + 10.000,- Ft/óra

A kezdő bérleti díj 15.000,- Ft/2 óra

Minden további megkezdett óra a kezdő 
bérleti díjon felül  +15.000,- Ft/ óra

Előtér 2.000,- Ft/óra 3.000,- Ft/óra

Klubterem 2.000,- Ft/óra 2.500,- Ft/óra

Előadóterem 1.500,- Ft/óra 2.000,- Ft/óra

Emeleti előadóterem 2.000,- Ft/óra 2.500,- Ft/óra

Alagsori helyiség -    5.000,- Ft/hónap

Tető (technikai 
eszköz 
elhelyezésére)

-     3.000,- Ft/hónap

bb) A hétköznapi nyitvatartási időn kívül eső rendezvényigény esetén a ba) pontban
meghatározott díjak + 50 %-ban, hétvégére, illetve munkaszüneti napokra eső igény esetén +
100%-ban növelt összegben kerülnek megállapításra.

bc) Amennyiben a termek előkészítése és az utómunkálatok meghaladják a ¼ – ¼ órát, plusz
egy óra bérleti díjjal megnövelt összeg kerül kiszámlázásra.

c) A Városi Könyvtár (Devecser, Petőfi tér 5.) terembérlete során igénybe vett technikai
eszközök esetén helyi installált hangosítás: 1.000,- Ft/óra, ettől eltérő igény esetén a
Művelődési Ház mindenkori díjszabálya az érvényes; projektor, laptop igénybe vétele: 1.000,-



Ft/óra.

d) A Művelődési Ház (Devecser, Jókai u. 3.) audiovizuális eszközeinek használati díjai:
Eszközök Díjszabás

Technikus nélkül 
bérelhető eszközök

Videolejátszó + TV 
(terembérléssel)

1.000,- Ft/óra

CD/DVD-lejátszó + TV  
(terembérléssel)

1500,- Ft/óra

Projektor (terembérléssel) 1.000,- Ft/óra

Technikussal együtt 
bérelhetők

Teljes hangrendszer 
bejátszókkal, 2 monitorral

4.000,- Ft/óra

Vezetékes mikrofon (+állvány, 
kábel)

1.000,- Ft/db/alkalom

URH mikrofon, mikroport 2.000,- Ft/db/alkalom

Térmikrofon 1.000,- Ft/db/alkalom

Dobszett mikrofon (5 db-os) 2.500,- Ft/alkalom

Lábmonitor (aktív) 1.000,- Ft/db/alkalom

Mobil hangosítás (2X400W, 
4+2ch keverő, max. 4 mikrofon, 
bejátszó, kiegészítők)

5.000,- Ft/alkalom

Színpadi fénytechnika (teljes) 5.000,- Ft/alkalom

Színpadi fénytechnika (csak 
front, 12 fényvető)

2.500,- Ft/alkalom

e) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyiségeiben megrendezésre kerülő
nagyobb létszámú rendezvények esetén, akár 10-50 fős tanácskozások esetén terítő, poharak
biztosításakor 2.000,- Ft/alkalom térítési díj, nagyobb igény (kávés, teáscsészék, termosz,
boros pohár, stb. biztosítása) esetén pedig 4.000,- Ft/alkalom térítési díj kerül megállapításra a
vendéglátó-eszközökért.

f) Az Önkormányzat és intézményei ingyenesen vehetik igénybe a Devecseri Városi Könyvtár
és Művelődési Ház helyiségeit, valamint a technikai és egyéb eszközeit, szolgáltatásait.

g) A nonprofit szervezetek esetén a bérleti díjat a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház igazgatója állapítja meg Devecser Város Polgármesterével, vagy Alpolgármesterével,
vagy a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjével történt előzetes egyeztetést
követően.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidő: 1.-2/ azonnal, folyamatos   

7./     Napirendi     pont:

Devecseri  Városi Könyvtár és Művelődési Ház részére multifunkciós gép
vásárlása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi   Gábor     polgármester: Ezt is támogatták az illetékes bizottságok.

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Gazdasági
bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a gép megvásárlását. Valamivel több, mint a
korábbi volt. Javasoljuk a beszerzését.

Mayer   Gábor     képviselő;     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke: Nem tárgyaltuk,
de támogatjuk.

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója
kérelmének helyt adjon és engedélyezze a Delta Services KFT.-től a Canon image Runner
ADVANCE C3520i típusú multifunkciós gép beszerzését az árajánlatban foglaltak szerint.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

         
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

 101/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház igazgatója kérelmének helyt ad és engedélyezi a Delta Services
KFT.-től a Canon image Runner ADVANCE C3520i típusú
multifunkciós gép beszerzését az árajánlatban foglaltak szerint.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az intézmény igazgatóját értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal



Szente-Takács Anna igazgató elhagyta az üléstermet.

8./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Az előző testületi ülésen már jeleztem, hogy én szeretném,
hogy ha az egyesületnek a támogatását növelnénk a tavalyi, illetve a tavaly előtti évhez
képest. Mégpedig 800.000,- Ft-ról 1.000.000,- Ft-ra tekintettel arra, hogy az Önkéntes
Tűzoltó egyesületnél van egy központi besorolás, és a Devecseri Önkéntest Tűzoltó Egyesület
tagsága döntött arról, hogy szeretnének kategóriát ugrani, ami azt jelenti, hogy szeretnének
önállóan beavatkozó egységgé, önálló beavatkozó tűzoltó egyesületté válni, amennyiben ez
sikerül, akkor lesz arra lehetőség, hogy központi támogatást is kapjanak, minden hónapban.
Viszont ehhez nyújtani kellene bizonyos készenléti időt. Meg tudjunk felelni az elvárásoknak,
a szabályozásnak, ahhoz rendbe kell tenni minden eszközt, ahol esetleg nincsen bevizsgálva
az adott eszköz, azt pótolni kell. Nyilván bizonyos mértékű plusz költsége lesz az
egyesületnek. Tehát ezért is kérném a Képviselő-testülettől, hogy tudjuk növelni a
támogatásukat, illetve azért is, ezt is jelezte már korábban, hogy a város napok alkalmából
szeretném, ha a megyében működő tűzoltó egyesületek közül többen itt tudnának lenni
városunkban és tulajdonképpen emelnék a város napok színvonalát, bemutatóval és egyéb
programokkal. 

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Bizottság
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja az 1.000.000,- Ft-os támogatás összegét.

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete részére működési
célra 1.000.000,- Ft támogatást biztosítson, melynek fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének 6. melléklet 215. sor „Keretösszeg egyéb szervezeteknek”  támogatása
jogcímet jelölje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az Egyesületet
értesítse és a támogatási megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

         
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

 102/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete részére működési célra 1.000.000,- Ft támogatást biztosít,
melynek fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 6.



melléklet 215. sor „Keretösszeg egyéb szervezeteknek”  támogatása
jogcímet jelöli meg.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az Egyesületet értesítse és a támogatási megállapodást
aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

9./     Napirendi     pont:

Városi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi   Gábor     polgármester: Az előző testületi ülésen jeleztem, hogy nincs arról szó, hogy
bármelyik egyesületet akár én, akár más, vagy legalábbis nincs arról tudomásom, hogy
másnak ellenvéleménye lenne. Én azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk azzal, hogy
minden Devecserben működő közhasznú tevékenységet kifejtő egyesületet támogatni kell. A
Városi Polgárőr Egyesület esetében azonban el kell mondanom, hogy 2015-ben kellett
elszámolniuk a 2014. évben még a korábbi önkormányzati testület által megszavazott
300.000,- Ft-os támogatási összeggel. Viszont ez az elszámolás akkor sajnos nem érkezett be
időben, végül két részletben érkezett be. Végül 2015 decemberében tudtuk kifizetni a
támogatási összeget. Nem arról volt szó, hogy nem akartuk kifizetni, hanem az önkormányzat
akkor jár el jogszerűen, ha az adott támogatási összegről a kezdeményezett minden
könyveléstechnikai szempontot figyelembe véve elszámol. Ez csuszva történt meg, ezért mi
év végén tudtuk a támogatást nyújtani. Viszont úgy tudom, hogy a 2015 év végén nyújtott
támogatással azonban az egyesület még azóta se számolt el. Tegnap én magam is itt voltam a
bizottsági ülésen, bár tanácskozási joggal voltam jelen. Én támogatólag szóltam hozzá a
kérelemhez, viszont mielőtt ezt hivatalossá tesszük én kénytelen voltam megnézni, hogy
beérkezett-e az önkormányzathoz az előző támogatási összegnek az elszámolása, de sajnos
nem érkezett be. Ezért én nem tudom támogatni magam részéről, hogy kifizessük a kért
600.000,- Ft-ot, amíg nincsen rendben az előző elszámolás, mivel ezt jogilag nem tehetjük
meg. Ezt így nem tudom feltenni szavazásra, ezúton is elnézést kérve. Kérve az egyesületet,
hogy minél hamarabb az elszámolást hozza be, és akkor azonnal be fogom hozni testületi
ülésre és akkor természetesen magam is támogatni fogom.

Bendes     István     jegyző: Lehet ezt egyszerűsíteni, hogy döntsetek igennel, azzal a feltétellel,
hogy az utalás a 2015 évi elszámolást követően kerülhet sor.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Addig nem tudunk egy következő támogatási összeget
kifizetni, amíg az előző támogatási összegről az elszámolás be nem érkezik. Én elviekben
támogatom, döntsünk akkor így.

Kozma    György     képviselő: Polgármester úr ezzel kapcsolatban nekem van egy kis rossz
szájízem elszámolással kapcsolatosan, mert én láttam ezt az elszámolást, amit ők beküldtek
2015 évre vonatkozóan és ez igaz, hogy másolat volt, de hitelesítve volt ez a másolat, teljesen



szabályosnak tűnhetett. Szerintem elfogadható volt. Miért nem fogadták el akkor és miért
vonakodtak elfogadni, inkább azt mondom, máig nem tudom. Csak azt kérném, hogy ha
megint ugyan ez a történet ismétlődne, fogadjuk el ezt a hitelesített másolati benyújtást is
dokumentumként.

Bendes     István     jegyző: A dolog lényege, hogy mi elfogadunk másolatot, nincsen azzal baj.
Egyet kell tudni, amikor valaki támogatást kap, akár mi, mint önkormányzat, ha kapunk egy
támogatást és azt a pénzt elköltjük, az eredeti számlára fel kell, vezessük miből kaptuk, azért
oda költöttük. Magyarul nem tudunk elfogadni egy másolati számlát, hogy ráírom, hogy
másolat és nem szerepel az eredeti számlán, hogy ezt ebből fizették, amit mi adtunk. Az
elszámolás rendjének az a lényege. Ez azért szükségeltetik, hogy 1 darab számlát nem tudok
kettő helyre elszámolni, hanem csak, akinek a pénzéből elköltöttem. Ennél fogva nem az a
gond, hogy másolati a számla, hanem az a legfontosabb, hogy az eredeti számlán rajt szerepel
az a pénz abból ment, amit mondjuk Devecser adott. Ezt meg tudják oldani, akkor nincsen
gond. Ez nem volt megoldva akkor, amikor probléma volt, de megoldották. Sikerült,
segítettünk és erre oda tudunk figyelni, hogy ez menjen, és ez működjön.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Most is tudunk segíteni, ennek akadálya nincs. Viszont el
kell, fogadjuk, ez nem is vita tárgya, hogy amíg nincs meg az elszámolás, addig nem tudunk
ismét támogatást nyújtani. Én el tudom ezt így fogadni, hogy elvi határozatot hozunk róla,
hogy támogatjuk a támogatási kérelmüket, megszavazzuk, azzal, hogy a kifizetés akkor fog
megtörténni, miután az elszámolást benyújtották és azt az önkormányzat hivatala rendben
találta.

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Gazdasági
bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. Nem voltunk birtokában annak, hogy nem
történt meg a korábbi évben az elszámolás. Ők támogatást nem kaptak legutoljára, hanem
azért kérték ezt az összeget, de ennek utána fogunk nézni.

Ferenczi   Gábor     polgármester: 300.000,- Ft-ról a 2015-ös önkormányzati támogatásról kell
elszámolni. 2016-os évben ugye nem kértek támogatást. Még annyit rögzítettünk tegnap, hogy
szeretnénk kérni, nagyobb óraszámban legyenek jelen a köztereken lehetőség szerint. Illetve a
városi rendezvényeken számítunk a segítségükre tekintettel arra, hogy ez a 600.000,- Ft, ez
duplája annak a támogatásnak, amit utoljára 2015-ben biztosítottunk, tehát ennek
függvényében szeretnénk, ha arányosan nőne a feladatellátás is. Illetve, amit alpolgármester
úr  is mondott, hogy a villanyhálózat problémáit is segíthetnek feltárni, illetve egyéb
köztisztasági, közbiztonsági problémákat.

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Városi Polgárőr Egyesület részére működési célra 600.000,- Ft
támogatást biztosítson, melynek fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 6.
melléklet 215. sor „Keretösszeg egyéb szervezeteknek”  támogatása jogcímet jelölje meg. A
2017. évi támogatás kifizetésére a 2015. évi elszámolás –  a Pénzügyi Iroda, valamint a
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság - jóváhagyását követően kerülhet sor.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az Egyesületet
értesítse és a támogatási megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 



Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
         
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

103/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Városi Polgárőr Egyesület részére működési
célra 600.000,- Ft támogatást biztosít, melynek fedezetéül az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 6. melléklet 215. sor
„Keretösszeg egyéb szervezeteknek” támogatása jogcímet jelöli meg.
A 2017. évi támogatás kifizetésére a 2015. évi elszámolás –  a
Pénzügyi Iroda, valamint a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság -
jóváhagyását követően kerülhet sor.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az Egyesületet értesítse és a támogatási megállapodást
aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

10./     Napirendi     pont:

2017-2018. évi Startmunka programmal kapcsolatos beszerzések
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Ezekről a beszerzésekről már korábban döntöttünk, hiszen
ennek  megfelelően  nyújtottuk  be  a  2017-2018.  évre  vonatkozó  Startmunka  programos
pályázatunkat. 

Kovács László alpolgármester elhagyja az üléstermet.

Mint  napirend  előtt  jeleztem március  1-gyel  el  is  indult  a  program.  Most  igazából  arról
kellene dönteni, hogy azok a beszerzések, amelyekről korábban döntöttünk, tehát hogy milyen
típusú eszközöket fogunk vásárolni, ezek a beszerzések, hol és mikor történjenek. Nem igazán
értem, hogy tegnap erről a gazdasági bizottság miért nem hozott döntést.

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Azért nem hozott
döntést, mert kérdéseket szerettünk volna feltenni. De azt mondtuk, hogy akkor ma a testületi
ülésen kell megtárgyalni. 

Ferenczi Gábor polgármester: A Startmunka-program vezetője jelezte felém, hogy sajnos
nem  tud  a  mai  testületi  ülésen  részt  venni  tekintettel  arra,  hogy  jelenleg  zajlik  a  nyúl
felvásárlóval a tranzakció. Éppen most veszik át a nyulakat és most ott kell, hogy legyen a
területen.  Én  azért  nem  értem,  most  tulajdonképpen  ezt  az  akadékoskodást,  hogy  úgy
fogalmazzak,  hiszen  elviekben  már  korábban  döntöttünk  ezeknek  az  eszközöknek  a



beszerzéséről. A Belügyminisztérium erre biztosítja a forrást. Tehát tulajdonképpen most csak
egy egyszerű határozatokról van szó, hogy ezeket az eszközöket be kell szerezni valahol. 

Holczinger László képviselő: Akkor fel kell tenni a határozatokat szavazásra.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Egy  olyan  pályázat  esetében,  ahol  már  március  1-gyel
elindult  tulajdonképpen  a  tevékenység,  a  forrás  rendelkezésre  áll,  a  Képviselő-testület
korábban már döntött  róla,  hogy ezeket  az eszközöket  beszerezzük.  Igazából  logikát  nem
látok abban. Persze lehet kérdéseket feltenni, de nem kifejezetten értem, hogy ezek a kérdések
hogyan kapcsolódnak ehhez a napirendhez. Elnök úr?

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Én elmondtam a
véleményemet.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Jó.  Több  határozatot  kell  hoznunk,  ahogy  azt  az  elején
jeleztem.  (Munkaruha  beszerzéséről  szóló  határozati  javaslatot  felolvassa.)  Hogy  értse
mindenki, hogy miről van szó, tehát a Képviselő-testületnek, tulajdonképpen 21.151,-Ft-ról
kell  dönteni,  hiszen  a  többi,  a  közel  1,5  millió  forint  az  állami  támogatás.  Egy gesztust
akartam gyakorolni a Képviselő-testület irányába, hogy mivel összességében egy nagy érték
mégis közösen tárgyaljuk. Én meglepően tapasztaltam a tegnapi bizottsági ülésen, hogy ennek
ellenére nem tudta ezt megtárgyalni a bizottság, de bízom abban, hogy most sikerrel járunk.
Eddig is nagy tételben vásároltunk Majs községtől munkaruházatot tekintettel arra, hogy az
elmúlt években rengeteg ajánlatot kértünk be más honnan. Így a legköltséghatékonyabb. Egy
régi  önkormányzati  partnerről  van  szó.  Szeretne-e  valaki  a  munkaruha  beszerzéshez
hozzászólni?

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6  fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy                     
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017-2018. évi járási startmunka
programhoz tartozó feladatok ellátása érdekében járuljon hozzá az alábbi 
  munkaruha garnitúra (kabát, nadrág) – 42 db (bruttó 352.044,- Ft)
  póló – 84 db (bruttó 128.016,- Ft)
  védőkesztyű - 370 pár (bruttó 234.950,- Ft)
  télikabát – 72 db (bruttó 466.344,- Ft)
  bakancs – 42 db (266.700,- Ft)
munkavédelmi eszközök beszerzéséhez összesen bruttó 1.448.054,- Ft összegben. 
2./ A Képviselő-testület a 2017-2018. évi járási startmunka programok keretében beszerzendő
bruttó 1.448.054,- Ft összegű munkavédelmi- ruhák és eszközök beszerzési értékének
fedezetéül a 2017-2018. évi járási startmunka programok keretében elfogadott összeget jelölje
meg azzal, hogy 1.426.903,- Ft a támogatási összeg, a fennmaradó 21.151,- Ft összeget az
Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséből, mint önerőként kerüljön megfinanszírozásra.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a beszerzésekkel kapcsolatban a
megrendelőket Majs Község Önkormányzata (7783 Majs, Kossuth L. u. 199.) és az Ipoly
Cipőgyár Kft. (2660 Balassagyarmat, Madách út 2.) részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2017. május 31.

         
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi



határozatot hozta:

104/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:
                    
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017-
2018. évi járási startmunka programhoz tartozó feladatok ellátása
érdekében hozzájárul az alábbi 

 munkaruha garnitúra (kabát, nadrág) – 42 db (bruttó 352.044,- Ft)
 póló – 84 db (bruttó 128.016,- Ft)
 védőkesztyű - 370 pár (bruttó 234.950,- Ft)
 télikabát – 72 db (bruttó 466.344,- Ft)
 bakancs – 42 db (266.700,- Ft)

munkavédelmi eszközök beszerzéséhez összesen bruttó 1.448.054,- Ft
összegben. 

2./ A Képviselő-testület a 2017-2018. évi járási startmunka programok
keretében beszerzendő bruttó 1.448.054,- Ft összegű munkavédelmi-
ruhák és eszközök beszerzési értékének fedezetéül a 2017-2018. évi
járási startmunka programok keretében elfogadott összeget jelöli meg
azzal, hogy 1.426-903,- Ft a támogatási összeg, a fennmaradó 21.151,-
Ft összeget az Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséből, mint
önerőként kerül megfinanszírozásra.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
beszerzésekkel kapcsolatban a megrendelőket Majs Község
Önkormányzata (7783 Majs, Kossuth L. u. 199.) és az Ipoly Cipőgyár
Kft. (2660 Balassagyarmat, Madách út 2.) részére küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ 2017. május 31.

Ferenczi Gábor polgármester: (Felolvassa a határozati javaslatot a gázolaj beszerzéséről.)
Tessék.

Holczinger  László  képviselő: Itt  lenne  egy kérdésem,  hogy amit  korábban,  nem tudom
pontosan melyik  ülésen tárgyaltuk,  volt  nekünk egy gázolaj  beszerzésünk,  hogy akkor az
levonásra kerül ebből a támogatási összegből vagy nem, mivel akkor már elfogyott az a keret.

Bendes István jegyző: Ez már a mostaniról szól. Az a tavalyi programnak a része volt január,
február. Ez most új, tiszta.

Ferenczi Gábor polgármester: A tavalyi programot lezártuk február 28-cal. Most itt ismét
megkapjuk a központi támogatást a gázolaj beszerzésre. Az önkormányzatnak 70.000,-Ft-tal
kell ehhez a közel 1,5 millió forinthoz hozzájárulni tulajdonképpen. Van-e még hozzászólás,
kérdés? Tessék, képviselő úr.



Mayer Gábor képviselő: Azt  szeretném kérdezni,  természetesen rendben van,  hogyha az
összértéket  nézem,  akkor  ezek  csak  aprópénzeknek  számítanak.  De  hogyha  itt  ezeket
összeadogatom,  akkor  itt  már  volt  benne  21  ezres,  most  egy  70  ezres,  ahogy  nézem  a
következőben  egy  22  ezres,  olyan  113  ezer  forint  körüli  összegben  még  pluszban
megtámogatjuk a Startmunka program különböző beszerzéseit. Igazából ennek lehetne más
helye is. Lehet, hogy ebből az összegből,  amit a Startmunka programra egy keret összeg,
ebből kellene gazdálkodni. Nagyon jónak tartom, mint ahogy már volt ebből egy vita, hogy a
munkaruhára és egyebekre a megfelelő mennyiséget elköltjük. Úgy, hogy ez pozitív.

Bendes István jegyző: Tudjuk, hogy a szociális keretre kapott pénzeszközeinket is tudjuk a
köz-,  és  a  startmunka  programban  foglalkoztatott  keretének  a  terhére  is  költeni.
Tulajdonképpen az ott rendelkezésünkre álló normatív összeg is segíti ezen programokat is és
így azért ezek a 20, 70 ezer forintok nem olyan vészesek, mert gyakorlatilag szintén normatív
részből tudjuk a jelentős részét. De ezt ki kell külön tüntetnünk. Pluszban, amikor beadtuk a
pályázatot összesenben kellett bevállalnunk, az pedig 700 ezer forint. A 100 millióhoz képest
700 ezer forintot kellett bevállalnunk, ami viszont a saját pénzünkből megy.

Ferenczi Gábor polgármester: 110 millió, csak azért mert ez egy hatalmas nagyságrend. Én
ezt a magam részéről nagyon jó dolognak tartom. Én annak örülnék, hogyha hosszútávon
működhetne és remélem, hogy a döntéshozók is  úgy gondolják.  Elég sok polgármesterrel
kapcsolatban  vagyok.  Ennek  mindenki  örül,  hogy  van  ez  a  lehetőség,  mert  idén  is  76
embernek biztosítunk jövedelmet. Ugye van egy több tízmilliós érték, amit eszközbeszerzésre
tudunk fordítani. És hát több tízmillió forintos érték, amit a Startmunka program a városban
teremt  a  kertészetben,  a  savanyító  üzemben,  a  térkövezéssel,  az  aprítékkal,  a  külterületek
takarításával és sorolhatnám, járólap elem gyártás, úgy, hogy ehhez nagyon minimális önrészt
kell az önkormányzatnak biztosítani. 

Bendes István jegyző: 700 ezer forintot.

Ferenczi Gábor polgármester: Ezt a 700 ezer forintot már be van tervezve a költségvetésbe.
Tessék, képviselő úr.

Kozma György  képviselő: Csak  annyiban  szeretném kiegészíteni,  hogy tényleg  ennyire
fontos  a  Startmunka program 110 millió  forint  értékben 76 embernek az  ellátásáról  szól.
Gyakorlatilag  tegnap  sem  volt  egyébként  ezt  lehetőségünk  megtárgyalni  a  Startmunka
program vezető jelenlétében vagy a véleményét kérve. Ma viszont nyúl szállítás van azért
nem tudjuk ezt feltenni. Egy kicsit olyan, hogy mondjam, érthetetlen az ön részéről, hogy nem
tud  megjelenni  egy ilyen  horderejű  döntésnél.  Én  azért  szavazom egyébként,  úgy ahogy
szavazok, mert azért ebben a kérdésben itt azért kellett volna tudnunk bizottsági szinten is
beszélni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Képviselő Úr, tényleg nem akarom kioktatni, de kénytelen
leszek.  A  2017-2018.  évi  Startmunka  programról  már  hónapokkal  ezelőtt  döntött  az
önkormányzat képviselő-testülete. Még egyszer mondom, benyújtottunk egy pályázatot. Én
magam személyesen is voltam, ugye most jelenleg a Kormányhivatalon belül működik az a
döntéshozó  szerv,  aki  a  településeken  működő  minta  programokat  felügyeli,  koordinálja.
Egyeztettünk én is, ahogy a többi polgármester kolléga is. 

Kovács László alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe.



Szinte minden településen működik ez a program, a mi kistérségünkben azt lehet mondani,
hogy  nagyon  sok  településen  működik.  Önök  megszavazták  amikor  benyújtottuk  a
Startmunka programos pályázatot. Eldöntöttük hónapokkal ezelőtt, hogy milyen eszközöket
fogunk, milyen értéken beszerezni. Hónapokkal ezelőtt elviekben már döntöttünk, hogy ennek
a  pályázatnak  része  lesz  egy  gázolaj  beszerzés,  egy  munkaruházat  beszerzés,  különböző
eszközöknek, traktornak, egyebeknek a beszerzése. Na, most itt  tulajdonképpen operatívan
arról van szó, hogy az előbbi esetben Majs községtől megvesszük a munkaruhát, ebben az
esetben az Agrokémiai Kft.-től, a tavalyi évhez hasonlóan a gázolajat. Egyébként, ha végig
megyünk a többin is operatív, technikai szavazásokról van szó, amit egyébként nekem be se
kellett  volna  hoznom  a  Képviselő-testület  elé,  Tisztelt  Képviselő  Úr,  ugyanis  a  2017-es
költségvetésünkben rögzítve van az én részemre is az a 300 ezer forintos keret összeg és önök
megszavazták  a  költségvetést.  Kozma  képviselő  úr  nem,  de  a  többiek  megszavazták.
Magyarán  nekem a  21  ezer  forintos  önrészről  nem kellene  most  itt  az  időt  húzva  nagy
horderejű tárgyalásokat  folytatni  a  Képviselő Úrral,  ahogy a 70.912,-Ft-ról  sem. Ugyanis,
hogyha Önök úgy döntenek, hogy ezeket a beszerzéseket nem támogatják, akkor ezeket saját
hatáskörben  polgármesterként  meg  fogom  tenni,  gondoskodni  szeretnék  arról,  hogy  a
Startmunka program 110 milliós pályázata sikeresen lebonyolódjon 2018. február végéig. Ezt
csak  úgy  jelzem  Képviselő  Úr.  Ha  Ön  szeretne  még  ebben  a  témában  nagy  horderejű
tárgyalásokat folytatni, akkor természetesen én ráérek.

Kozma György képviselő: Egy szó erejéig, Polgármester Úr. Tehát be se kellett volna hozni,
ez is tény. De ha már behozta Polgármester Úr az már gyerek szoba kérdése, hogy valaki, aki
egyébként ennek a programnak a vezetője megjelenjen a testület előtt. Ez valami kontakt. Azt
gondolom,  hogyha  a  beszámolóra  be  tudtak  jönni  a  különböző szervezeteknek  a  vezetői,
képviselői, akkor Molnár András Kadocsa, mint a Startmunka program vezetője is be tudott
volna  jönni,  szánhatott  volna  rá  annyi  időt,  amennyit  megérdemel  ez  a  döntés.  Ennyi.
Mondom, gyerek szoba kérdése. Köszönöm szépen.

Ferenczi Gábor polgármester: Én azt gondolom, hogy ez nem gyerek szoba kérdése, stílus
kérdése és mint ahogy szokták mondani maga a stílus az ember. Tehát a Képviselő Úrnak a
hozzászólását én ennek tükrében értékelem. Mivel tulajdonképpen ezt be sem kellett volna
hoznom,  nem is  Ön miatt,  hanem a lakosság tájékoztatása miatt  hoztam én ezt  be,  hogy
mindenki  lássa,  hogy  tulajdonképpen  mire  van  fordítva  az  az  állami  támogatás  itt
Devecserben.  Illetve  azoknak  a  képviselőtársaknak  a  tájékoztatása  céljából,  akik  iránt  én
gesztust akartam gyakorolni, hogy annak ellenére behozom én ezt a bizottság és a testület elé,
hogy tulajdonképpen összegszerűen ezt már nem is lett volna szükséges. Legalább kiderült,
hogy Képviselő  Úrnak  a  hozzáállása  a  Startmunka  program vezetőjével  szemben  az  idei
évben sem változik.  Pedig higgye el, hogy egy nagyon kiváló szakemberről van szó, akinek
örülhetünk,  hogy  Devecserben  tevékenykedik.  Egyébként  a  kérdését  ő  hozzá  bármikor
megteheti, annak ellenére, hogy most operatív feladatokat lát el és nincs itt és azt gondolom,
hogy nem is  kellett  itt  lennie,  hiszen  nem beszámolóról  van  szó.  Tehát  nem értek  egyet
egyébként a  felvetésével.  Én azt  gondolom, hogy nyugodtan keresse bátran bár soha sem
támogatta  az  ő  személyét.  Jó.  Szeretne-e  még  valaki  ehhez  a  határozati  javaslathoz
hozzászólni? Tessék, képviselő úr.

Óvári Márton képviselő: Összességében Polgármester Úr az problémám továbbra is, ugye
ismétlés a tudás atyja, vagy anyja, hogy a program előkészítésénél nem kérték ki a képviselők
véleményét. Továbbra is ez a problémám. Meg fogom szavazni, mert természetes, hogyha
már megkapjuk ezeket a pénzeket a fejlesztésekhez akkor nem szabad elengedni, annak itt a
helye.  De továbbra is  az a probléma,  hogy ezeket a programokat  valakik kitalálták,  a mi



véleményünket nem kérdezték meg. Természetesen mikor már elénk rakták megszavaztuk,
mert nem akartunk lecsúszni, nem akartuk, hogy Devecser ezt a programot elveszítse. Viszont
azt is hozzátenném, hogy a lakosság jelentős részét lehet, hogy egy kicsit érzékenyen érinti,
hogy túl sokat álldogálnak ezek az emberek napközben. Biztos a saját habitusukhoz mérik a
teljesítményt, de ez felvetődő probléma, ezt szerettem volna elmondani.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Képviselő  Úr,  természetesen  megadom  Képviselő
Asszonynak a szót, de vártam az e jellegű megjegyzését, mert visszahallani folyamatosan a
városban, hogy vannak a Képviselő-testületen belül sajnos olyanok, akik folyamatosan azzal
vannak járnak-kelnek a városban, hogy a Startmunka programban résztvevő kollégáim nem
dolgoznak. Hát szeretném jelezni Képviselő Úrnak, hogy nem több hónapot vett igénybe az
állításával ellentétben, hogy elkészüljön a posta előtti parkoló.

Óvári Márton képviselő: Ilyet nem állítottam. Nem tudom, hogy honnan vette Polgármester
Úr, ilyet én nem mondtam.

Ferenczi Gábor polgármester: Azt hallottam, hogy mint ahogy az imént is elmondtam.

Óvári Márton képviselő: Ilyet én nem mondtam. Kérdezze meg az informátorait.

Ferenczi Gábor polgármester: Mint ahogy az imént is elmondta, hiszen éppen most mondta
Képviselő Úr, hogy azt látja, hogy nem dolgoznak elég hatékonyan és eleget a Startmunka
programban résztvevők. Én pedig úgy gondolom, hogy meg fogom őket védeni, mert Önnel
ellentétben  én  kollégáimnak  tekintem  őket.  Szeretném  például  megköszönni  a  térköves
munkacsoportnak azt a munkát, amit itt a posta előtt kifejtettek. Lehet, hogy nem csinálták
meg egy hét alatt a posta előtti parkolókat, de jelzem, hogy nem is került több millió forintba
a városnak ezeknek a parkolóknak a kialakítása, mint hogyha vállalkozóval csináltattuk volna
meg.  Úgy  gondolom,  hogy  azért  a  jövedelemért,  amit  ők  kapnak,  mert  az  bérnek  nem
nevezném,  inkább  jövedelemnek,  le  a  kalappal  egyébként,  hogy  ilyen  értékeket  tudnak
létrehozni  a  városban és  ez  sokakról  elmondható.  Az is  igaz,  hogy nincs  olyan település
Magyarországon,  ahol a Startmunka programban résztvevő valamennyi  dolgozó 100 %-os
teljesítményt nyújtana, mert nem lennénk őszinték, ha azt mondanánk, hogy Magyarország
minden településén ez így van. Sőt biztos, hogy ilyen nincs. Viszont én azt gondolom, hogy
összességében akkor is inkább köszönettel és tisztelettel tartozunk feléjük. 

Óvári  Márton  képviselő: Örülők,  hogy  Polgármester  Úr  a  választások  után  ilyen  jó,
kollegiális kapcsolatba került a Startmunka programosokkal, előtte nem ez volt a véleménye a
választások idején. Zárójelt bezárom. Illetve, ha a továbbiakban is ilyen mendemondákra épít
akkor sok sikert kívánok. A térkövező csoportot külön megdicsértem. Ezt tartom. Ezt nem
vontam vissza ezt a dicséretemet.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Én is tartom, amit a választás előtt mondtam. Valóban az
volt a véleményem, hogy nem kellene, hogy két méteres gaz legyen a kertészetben és nem
nyugágyon kell feküdni a közfoglalkoztatottaknak. Jelzem Képviselő Úrnak, hogy az elmúlt
két és fél évben ez olyan módon változott, hogy bármikor el tudok vinni egy küldöttséget a
Raskovics kertbe, mert sosem kell szégyenkeznünk az ott látottak kapcsán. Ennyi változott.
Óvári Márton képviselő: Laikusok előtt lehet, hogy nem.

Ferenczi Gábor polgármester: Lehet.



Kozma György képviselő: A Malom árok fele ne vigye el őket.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ha  megengedik  akkor  visszakanyarodnék  az  eredeti
határozati  javaslathoz,  mégpedig  ahhoz,  hogy  70.912,-Ft  önkormányzati  önerőről  kellene
döntsön a Képviselő-testület, mégpedig gázolaj beszerzésről.

Több kérdés, vélemény javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy    
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy a
2017-2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Mezőgazdasági
programelemben a beruházási költségek között elfogadott bruttó 1.527.302,- Ft összegű
gázolaj mennyiség a Devecseri Agrokémiai Kft.-től (8460 Devecser, Vasút u. 37.) beszerzésre
kerüljön.
2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű
program, Mezőgazdasági programelem keretében beszerzendő bruttó 1.527.302,- Ft összegű
gázolaj mennyiség beszerzésének fedezetéül a 2017-2018. évi járási  startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Mezőgazdasági programelem keretében elfogadott
összeget jelölje meg azzal, hogy 1.456.390,- Ft a támogatási összeg, a fennmaradó 70.912,- Ft
összeget az Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséből, mint önerőként finanszírozza meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a 2017-2018. évi járási
startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Mezőgazdasági programelem keretében
a folyamatos gázolaj beszerzés érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ folyamatos

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

105/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a 2017-2018. évi járási startmunka minta program
Ráépülő jellegű program, Mezőgazdasági programelemben a
beruházási költségek között elfogadott bruttó 1.527.302,- Ft összegű
gázolaj mennyiség a Devecseri Agrokémiai Kft.-től (8460 Devecser,
Vasút u. 37.) beszerzésre kerüljön. 

2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Mezőgazdasági programelem
keretében beszerzendő bruttó 1.527.302,- Ft összegű gázolaj
mennyiség beszerzésének fedezetéül a 2017-2018. évi járási
startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Mezőgazdasági
programelem keretében elfogadott összeget jelöli meg azzal, hogy
1.456.390,- Ft a támogatási összeg, a fennmaradó 70.912,- Ft összeget
az Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséből, mint önerőként
finanszírozza meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017-



2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program,
Mezőgazdasági programelem keretében a folyamatos gázolaj
beszerzés érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ folyamatos

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy a
2017-2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Mezőgazdasági
programelemben beruházási költségek között elfogadott bruttó 476.250,- Ft összegű
talajerőpótló a
 ZWF Hortiservice Kft.-től (6600 Kecskemét, Halasi út 25.) és a
 Vázsonyi Szövetkezeti Kft.-től (8291 Nagyvázsony, Gesztenye sor 2.)
beszerzésre kerüljön.
2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű
program, Mezőgazdasági programelem keretében beszerzendő bruttó 476.250,- Ft összegű
talajerőpótló beszerzésének fedezetéül a 2017-2018. évi járási  startmunka minta program
Ráépülő jellegű program, Mezőgazdasági programelem keretében elfogadott összeget jelölje
meg azzal, hogy 454.138,- Ft a támogatási összeg, a fennmaradó 22.112,- Ft összeget az
Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséből, mint önerőként finanszírozza meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2017-2018. évi járási
startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Mezőgazdasági programelem keretében
a szükséges mennyiségű talajerőpótló beszerzése érdekében a szükséges  intézkedéseket
megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ folyamatos

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

106/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a 2017-2018. évi járási startmunka minta program
Ráépülő jellegű program, Mezőgazdasági programelemben beruházási
költségek között elfogadott bruttó 476.250,- Ft összegű talajerőpótló a
 ZWF Hortiservice Kft.-től (6600 Kecskemét, Halasi út 25.) és a
 Vázsonyi Szövetkezeti Kft.-től (8291 Nagyvázsony, Gesztenye sor
2.)
beszerzésre kerüljön.
2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Mezőgazdasági programelem
keretében beszerzendő bruttó 476.250,- Ft összegű talajerőpótló
beszerzésének fedezetéül a 2017-2018. évi járási  startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Mezőgazdasági programelem
keretében elfogadott összeget jelöli meg azzal, hogy 454.138,- Ft a



támogatási összeg, a fennmaradó 22.112,- Ft összeget az
Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséből, mint önerőként
finanszírozza meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017-
2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program,
Mezőgazdasági programelem keretében a szükséges mennyiségű
talajerőpótló beszerzése érdekében a szükséges  intézkedéseket
megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ folyamatos

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy   
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy a
2017-2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló
energia felhasználás programelemben beruházási költségek között elfogadott bruttó 381.000,-
Ft összegű adalék- és kenőolaj 
 Felvidéki István e.v.-tól (8460 Devecser, Klapka Gy. u. 15.)  és a
 Simon és Társa Kft.-től (8460 Devecser, Petőfi tér 8/3.)
beszerzésre kerüljön.
2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű
program, Bio- és megújuló energia felhasználás programelem keretében beszerzendő bruttó
381.000,- Ft összegű adalék- és kenőolaj értékének fedezetéül a 2017-2018. évi járási
startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia felhasználás
programelem keretében elfogadott bruttó 381.000,- Ft támogatási összeget jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a 2017-2018. évi járási
startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia felhasználás
programelem keretében a szükséges mennyiségű adalék- és kenőolaj beszerzése érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ folyamatos

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

107/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a 2017-2018. évi járási startmunka minta program
Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia felhasználás
programelemben beruházási költségek között elfogadott bruttó
381.000,- Ft összegű adalék- és kenőolaj 
 Felvidéki István e.v.-tól (8460 Devecser, Klapka Gy. u. 15.)  és a
 Simon és Társa Kft.-től (8460 Devecser, Petőfi tér 8/3.)
beszerzésre kerüljön.



2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia
felhasználás programelem keretében beszerzendő bruttó 381.000,- Ft
összegű adalék- és kenőolaj értékének fedezetéül a 2017-2018. évi
járási  startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és
megújuló energia felhasználás programelem keretében elfogadott
bruttó 381.000,- Ft támogatási összeget jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017-
2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program,
Bio- és megújuló energia felhasználás programelem keretében a
szükséges mennyiségű adalék- és kenőolaj beszerzése érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ folyamatos

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy    
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy a
2017-2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló
energia felhasználás programelemben beruházási költségek között elfogadott bruttó 598.932,-
Ft összegű traktor alkatrészek a
 Csóka Gépjárműalkatrész Kereskedéstől (8448 Ajka, Fő úr 125..)  és a
 Dág-Transz Kft.-től (8460 Devecser, Levente telep 1.)
beszerzésre kerüljön.
2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű
program, Bio- és megújuló energia felhasználás programelem keretében beszerzendő bruttó
598.932,- Ft összegű traktor alkatrészek beszerzésének fedezetéül a 2017-2018. évi járási
startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia felhasználás
programelem keretében elfogadott bruttó 598.932,- Ft támogatási összeget jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2017-2018. évi járási
startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia felhasználás
programelem keretében a szükséges mennyiségű traktor alkatrész beszerzése érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ folyamatos

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

108/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a 2017-2018. évi járási startmunka minta program
Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia felhasználás
programelemben beruházási költségek között elfogadott bruttó
598.932,- Ft összegű traktor alkatrészek a



 Csóka Gépjárműalkatrész Kereskedéstől (8448 Ajka, Fő úr 125..)
és a
 Dág-Transz Kft.-től (8460 Devecser, Levente telep 1.)
beszerzésre kerüljön.

2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia
felhasználás programelem keretében beszerzendő bruttó 598.932,- Ft
összegű traktor alkatrészek beszerzésének fedezetéül a 2017-2018. évi
járási  startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és
megújuló energia felhasználás programelem keretében elfogadott
bruttó 598.932,- Ft támogatási összeget jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017-
2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program,
Bio- és megújuló energia felhasználás programelem keretében a
szükséges mennyiségű traktor alkatrész beszerzése érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ folyamatos

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy a
2017-2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló
energia felhasználás programelemben egyéb felmerülő költségek között elfogadott bruttó
304.800,- Ft összegű szerviz költség a Dág-Transz Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1.) által
elvégzett szolgáltatások során elszámolásra kerüljön.
2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű
program, Bio- és megújuló energia felhasználás programelem keretében beszerzendő bruttó
304.800,- Ft összegű szerviz költség fedezetéül a 2017-2018. évi járási  startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia felhasználás programelem
keretében elfogadott bruttó 304.800,- Ft támogatási összeget jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2017-2018. évi járási
startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia felhasználás
programelem keretében a szükséges jármű szerviz szolgáltatások elvégeztetése érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ folyamatos

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

109/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a 2017-2018. évi járási startmunka minta program



Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia felhasználás
programelemben egyéb felmerülő költségek között elfogadott bruttó
304.800,- Ft összegű szerviz költség a Dág-Transz Kft. (8460
Devecser, Levente telep 1.) által elvégzett szolgáltatások során
elszámolásra kerüljön.

2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia
felhasználás programelem keretében beszerzendő bruttó 304.800,- Ft
összegű szerviz költség fedezetéül a 2017-2018. évi járási startmunka
minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia
felhasználás programelem keretében elfogadott bruttó 304.800,- Ft
támogatási összeget jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017-
2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program,
Bio- és megújuló energia felhasználás programelem keretében a
szükséges jármű szerviz szolgáltatások elvégeztetése érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ folyamatos

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy a
2017-2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló
energia felhasználás programelembe a kisértékű tárgyi eszköz költségek között elfogadott
bruttó 304.800,- Ft összegű 2 db benzinmotoros sövényvágó a Simon és Társa Kft.-től (8460
Devecser, Petőfi tér 8/3.) beszerzésre kerüljön.
2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű
program, Bio- és megújuló energia felhasználás programelem keretében beszerzendő bruttó
304.800,- Ft összegű 2 db benzinmotoros sövényvágó beszerzésének fedezetéül a 2017-2018.
évi járási  startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia
felhasználás programelem keretében elfogadott bruttó 304.800,- Ft támogatási összeget jelölje
meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2017-2018. évi járási
startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia felhasználás
programelem keretében a 2 db benzinmotoros sövényvágó beszerzése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2017. augusztus 31.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

110/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:



1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a 2017-2018. évi járási startmunka minta program
Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia felhasználás
programelembe a kisértékű tárgyi eszköz költségek között elfogadott
bruttó 304.800,- Ft összegű 2 db benzinmotoros sövényvágó a Simon
és Társa Kft.-től (8460 Devecser, Petőfi tér 8/3.) beszerzésre kerüljön.

2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Bio- és megújuló energia
felhasználás programelem keretében beszerzendő bruttó 304.800,- Ft
összegű 2 db benzinmotoros sövényvágó beszerzésének fedezetéül a
2017-2018. évi járási  startmunka minta program Ráépülő jellegű
program, Bio- és megújuló energia felhasználás programelem
keretében elfogadott bruttó 304.800,- Ft támogatási összeget jelöli
meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017-
2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program,
Bio- és megújuló energia felhasználás programelem keretében a 2 db
benzinmotoros sövényvágó beszerzése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ 2017. augusztus 31.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy  
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy a
2017-2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Illegális
hulladéklerakó-helyek felszámolása programelembe az egyéb felmerülő költségek között
elfogadott bruttó 628.650,- Ft összegű 15 tonna mennyiségű hulladék ártalmatlanítása az
AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft.-től (8400 Ajka, Szent I. u. 1/A.)
megrendelésre kerüljön.
2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű
program, Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása program keretében beszerzendő bruttó
628.650,- Ft összegű 15 tonna mennyiségű hulladék ártalmatlanítási költségének fedezetéül a
2017-2018. évi járási  startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Illegális
hulladéklerakó-helyek felszámolása programelem keretében elfogadott bruttó 628.650,- Ft
támogatási összeget jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2017-2018. évi járási
startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Illegális hulladéklerakó-helyek
felszámolása programelem keretében a 15 tonna mennyiségű hulladék ártalmatlanítása
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ folyamatos

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:



111/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a 2017-2018. évi járási startmunka minta program
Ráépülő jellegű program, Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása
programelembe az egyéb felmerülő költségek között elfogadott bruttó
628.650,- Ft összegű 15 tonna mennyiségű hulladék ártalmatlanítása
az  AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft.-től (8400
Ajka, Szent I. u. 1/A.) megrendelésre kerüljön.

2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Illegális hulladéklerakó-helyek
felszámolása program keretében beszerzendő bruttó 628.650,- Ft
összegű 15 tonna mennyiségű hulladék ártalmatlanítási költségének
fedezetéül a 2017-2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő
jellegű program, Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása
programelem keretében elfogadott bruttó 628.650,- Ft támogatási
összeget jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017-
2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program,
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programelem keretében a
15 tonna mennyiségű hulladék ártalmatlanítása érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ folyamatos

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy    
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy a
2017-2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Helyi
sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelembe beruházási költségek között elfogadott
bruttó 2.603.500,- Ft összegű cement mennyiség a
 Marton és Társa Bt.-től (8460 Devecser, Vasút u. 33.) és a 
 Rimex Plussz Kft.-től 
beszerzésre kerüljön.
2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű
program, Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem beruházási költségek
között elfogadott bruttó 2.603.500,- Ft összegű cement mennyiség beszerzési értékének
fedezetéül a 2017-2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Helyi
sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem keretében elfogadott bruttó 2.603.500,-
Ft támogatási összeget jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2017-2018. évi járási
startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás programelem keretében a szükséges mennyiségű cement beszerzése
érdekében az intézkedéseket megtegye.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ folyamatos

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

112/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a 2017-2018. évi járási startmunka minta program
Ráépülő jellegű program, Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás programelembe beruházási költségek között
elfogadott bruttó 2.603.500,- Ft összegű cement mennyiség a
 Marton és Társa Bt.-től (8460 Devecser, Vasút u. 33.) és a 
 Rimex Plussz Kft.-től 
beszerzésre kerüljön.

2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás programelem beruházási költségek között
elfogadott bruttó 2.603.500,- Ft összegű cement mennyiség beszerzési
értékének fedezetéül a 2017-2018. évi járási  startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás programelem keretében elfogadott bruttó
2.603.500,- Ft támogatási összeget jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017-
2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program,
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem keretében
a szükséges mennyiségű cement beszerzése érdekében az
intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ folyamatos

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy a
2017-2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Helyi
sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelembe beruházási költségek között elfogadott
bruttó 685.800,- Ft összegű kavics mennyiség a
 Lasselsberger Hungaria Kft.-től (1239 Budapest, Glassalkovics út 255.) és a 
 Pannonvest Kft.-től (8220 Balatonalmádi, Tarsony u. 14.)
beszerzésre kerüljön.
2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű
program, Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem keretében beszerzendő
bruttó 685.800,- Ft összegű kavics mennyiség beszerzési értékének fedezetéül a 2017-2018.
évi járási  startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Helyi sajátosságokra épülő



közfoglalkoztatás programelem keretében elfogadott bruttó 685.800,- Ft támogatási összeget
jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2017-2018. évi járási
startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás programelem keretében a szükséges mennyiségű kavics beszerzése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ folyamatos

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

113/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a 2017-2018. évi járási startmunka minta program
Ráépülő jellegű program, Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás programelembe beruházási költségek között
elfogadott bruttó 685.800,- Ft összegű kavics mennyiség a
 Lasselsberger Hungaria Kft.-től (1239 Budapest, Glassalkovics út
255.) és a 
 Pannonvest Kft.-től (8220 Balatonalmádi, Tarsony u. 14.)
beszerzésre kerüljön.

2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás programelem keretében beszerzendő bruttó
685.800,- Ft összegű kavics mennyiség beszerzési értékének
fedezetéül a 2017-2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő
jellegű program, Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
programelem keretében elfogadott bruttó 685.800,- Ft támogatási
összeget jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017-
2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program,
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem keretében
a szükséges mennyiségű kavics beszerzése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ folyamatos

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy a
2017-2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Helyi
sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelembe egyéb felmerülő költségként
elfogadott bruttó 317.500,- Ft összegű szállítási szolgáltatás



 Zsigmond József e.v.-tól (1239 Budapest, Glassalkovics út 255.) és a 
 Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft-től (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.)
megrendelésre kerüljön.
2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű
program, Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem keretében
megrendelendő bruttó 317.500,- Ft összegű szállítási szolgáltatás költségének fedezetéül a
2017-2018. évi járási  startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Helyi
sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem keretében elfogadott bruttó 317.500,- Ft
támogatási összeget jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2017-2018. évi járási
startmunka minta program Ráépülő jellegű program, Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás programelem keretében a szükséges szállítási szolgáltatások elvégzése
érdekében az intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ folyamatos

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

114/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a 2017-2018. évi járási startmunka minta program
Ráépülő jellegű program, Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás programelembe egyéb felmerülő költségként
elfogadott bruttó 317.500,- Ft összegű szállítási szolgáltatás
 Zsigmond József e.v.-tól (1239 Budapest, Glassalkovics út 255.) és
a 
 Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft-től (8460 Devecser,
Hunyadi u. 21.)
megrendelésre kerüljön.

2./ A Képviselő-testület a 2017-2018.  évi járási startmunka minta
program Ráépülő jellegű program, Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás programelem keretében megrendelendő bruttó
317.500,- Ft összegű szállítási szolgáltatás költségének fedezetéül a
2017-2018. évi járási  startmunka minta program Ráépülő jellegű
program, Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem
keretében elfogadott bruttó 317.500,- Ft támogatási összeget jelöli
meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017-
2018. évi járási startmunka minta program Ráépülő jellegű program,
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem keretében
a szükséges szállítási szolgáltatások elvégzése érdekében az
intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ folyamatos



Ferenczi Gábor polgármester: A Startmunka program Vezetőjének majd tolmácsolom az itt
elhangzottakat,  illetve  a  figyelmébe  ajánlom  majd  a  Devecseri  Városi  Televízió  videó
felvételét a mai ülésről és akkor biztos, hogy Képviselő Úr kapcsolatba tud majd vele lépni.

Kovács László alpolgármester: Azt gondolom, félre téve teljesen a személyeskedést, de azt
azért  megfogadhatjuk,  hiszen  a  Polgármester  Úr  a  munkáltatója  a  Startmunka  program
Vezetőnek  és  jogos  szerintem  az  a  képviselői  igény,  hogy  legyen  itt,  amikor  ilyen  van
tárgyalva. Még akkor is, hogyha nincsen semmi probléma és akkor ezek talán elkerülhetők.
Ne bántsuk emiatt egymást.

Ferenczi Gábor polgármester: Azért nincs igaza Alpolgármester Úr, mert.

Kovács László alpolgármester: Senkinek nincs igaza, csak a Polgármester Úrnak.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem. Volt olyan javaslat, amivel egyetértettem a mai ülésen,
például a Polgárőr Egyesület villanyhálózat ellenőrzésével kapcsolatban. Nem arról van szó.
Itt most nem egy beszámolóról van szó, mint az egyesületek esetében, amikor nyilvánvalóan
elvárjuk, hogy az adott illető vegyen részt az ülésen. Azért a Startmunka program, mint olyan,
szinte minden ülésünkön valamilyen módon téma, hiszen folyamatosan dönteni kell bizonyos
dolgokról.  Itt  most  jelenleg  nem arról  van  szó,  hogy most  döntjük  el,  hogy mi  legyen  a
március  1-gyel  indult  programban,  vagy hogy egyáltalán  elviekben  döntsünk  arról,  hogy
valamit beszerzünk-e. Erről már korábban döntöttünk. Tulajdonképpen még egyszer mondom,
nem  is  kellett  volna  nekem  ezeket  a  különböző  beszerzéseket  erre  az  ülésre  behozni
összegszerűség miatt sem, illetve látják, hogy a legtöbb beszerzés 0 forint önerőt igényel. Én
ezt,  azért  gondoltam, hogy hozzuk be egyrészről,  hogy kapjon mindenki  egy teljes képet,
hogy hol tart jelenleg a Startmunka program a Képviselő-testület is, meg a lakosság is. De
nem azért hoztam ide ezt a témát, hogy felesleges vitát generáljunk és megmondom őszintén,
hogyha el akart  volna jönni a Startmunka program Vezető én kértem volna meg, hogy ne
tegye,  mert sokkal hasznosabb, ha inkább terepen van és intézi a város ehhez kapcsolódó
ügyeit, mint hogy ilyen hülyeségekkel foglalkozzon.

Kovács László alpolgármester:  A testületi ülés?

Ferenczi Gábor polgármester: Nem, nem a testületi ülés, hanem némelyeknek, bizonyos
képviselőtársaimnak a megnyilvánulása. Felesleges időhúzásnak érzem.

Kovács László alpolgármester: Hangulatkeltésnek. A következő. Te voltál az, aki az előbb
pontosan azt támasztottad alá az elnézés kéréseddel, hogy mégis csak jobb lett volna, ha itt
van  hiszen  a  bizottsági  ülésen  már  felmerültek  kérdések.  Tehát  azt  megelőzendő  azt
gondolom, hogy lehetett volna mondani, hogy jöjjön ide és válaszoljon például a kavicsra.
Lehet,  hogy  kapásból  tud  válaszolni.  De  ne  menjünk  bele  ebbe,  mert  elviszi  az  érdemi
munkáról a figyelmet. Én csak azt mondtam, hogy azt kellett volna tenned, hogy megfogadod
és  azt  mondod,  hogy igen valamilyen szinten  igaz,  egyetértek  a  Képviselő  Úrral  és  nem
froszlizom, és szólok, hogy itt legyen legközelebb. Én csak ennyit mondtam.

Ferenczi Gábor polgármester: Én meg azt gondolom, hogy mindössze annyi dolgunk lett
volna,  hogy adunk egy tájékoztatást,  és  mivel  elvi  döntésről  van szó,  támogatjuk,  hiszen
korábban már hozzájárultunk ezekhez a beszerzésekhez.



Bognár Ferencné képviselő: Kár vitázni, mindenkinek mondom, mert senkinek nem jutott el
a  tudatáig  még  az,  hogy  a  Startmunka  programot  nem  az  Önkormányzat  hozta  létre.  A
Startmunka  programban  a  Minisztérium  által  elfogadott,  kiadott  dolgok  vannak,  amihez
hozzászólhatunk, de igazából közünk sincs hozzá. Ezt akkor is meg kell tennünk, hogyha két
lábujjon  sétálunk  végig  a  fő  utcán,  mert  ez  le  van  írva.  Itt  nem  kell  vitázni,  nem  kell
személyeskedni.  Az,  hogy egy-két  embernek itt  benn van a  bögyében akár  a  Startmunka
program Vezető, akár a bárki más, ezt félre kell tenni. Itt az van, hogyha kapunk valamire
pénzt a Startmunka programban örülni kell, mert Devecsert fejlesztjük. És számtalanszor meg
volt már az is adva, hogy tisztán lásson mindenki, hogy itt nem arról van szó, hogy esetleg ők
azért üldögélnek, álldogálnak mert mondjuk a nonprofit kft. helyett kellene kavicsot szórniuk,
vagy füvet  nyírniuk,  hanem külön  álló  cég.  Külön  a  nonprofit  kft.,  külön  a  Startmunka
program, ami Devecserben még most is folyamatosan problémát okoz az emberek szemében
is, és félreértéseket gyártunk ezzel. Ugyan akkor pedig ezek az emberek a munka világába
lettek  visszavezetve  és  ezért  hozták  létre.  Itt  ne  azt  nézzük,  hogy  ezek  az  emberek
teljesítményben dolgoznak-e, hanem azt kell  nézni, hogy igazából ezek munkaprogramban
50-60-70  ezer  forintért,  és  nem  kft.-ben,  és  nem  vállalkozásban  dolgoznak.  Mert,  ha
vállalkozásban  dolgoznának  akkor  lehetne  rugdosni  őket.  Ennyit  akartam  hozzáfűzni.
Köszönöm és menjünk tovább.  

Ferenczi  Gábor polgármester: Köszönöm.  Én  is  azt  gondolom,  egyetértve  a  Képviselő
Asszonnyal, a hozzászólással és azzal is, hogy menjünk tovább.

11./     Napirendi     pont:

Tájékoztató a Használt-cikk piac működéséről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nyilván mindenki tudja, hogy 2016. december 16. óta
üzemelteti az önkormányzat, illetve az önkormányzat megbízásából a Városüzemeltetési Kft.,
mai az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező cég, a használt-cikk piacot. Mintegy 3
hónap telt el és én fontosnak tartottam, hogy a lakosság tájékoztatást kapjon arról, hogy
hogyan sikerült helytállni ezen a fontos területen.

Kovács László alpolgármester elhagyja az üléstermet.

Mielőtt a tájékoztatásba belemennék, én szeretném még egyszer megköszönni azoknak a
polgártársainknak a támogatását, akik nélkül a város még mindig nem üzemeltetné a hasznát-
cikk piacot. Mintegy 1.500 polgártársunk, támogató aláírása segített engem, illetve a
képviselő asszonyt abban, hogy ne kelljen helyi népszavazást kiírni, hanem akik a
döntéshozásban részt vesznek, azok partnerek legyenek abban, hogy a hasznát-cikk piac a
város irányítása alá kerüljön. Azt gondolom a pénzügyeket áttekintve, hogy jó döntést
hoztunk. Holczinger László korábbi polgármester úrnak a kiváló döntését mindenképpen
értékelni kell, tehát nagyon jó ötlet volt, hogy annak idején a használt-cikk piac megnyílt és az
árusok lehetőséget kaptak. Én azt sajnálom, hogy nem a kezdetektől üzemelteti az
önkormányzat, ugyanis mintegy 300.000.000,-Ft bevételtől esett el az elmúlt 8 évben. Arról
tudok Önöknek beszámolni, hogy december 16-tól hivatalosan működtetjük a területet.
November 30-án a korábbi üzemeltető bedobta a kulcscsomót az egyik hivatali helyiségünkbe



a kolléganőnknek, ezzel ő átadottnak tekintette a területet. Tulajdonképpen egy vert
helyzetből kellett megoldani, hogy biztosítva legyen az őrzés. Itt szeretném megköszönni a
két mezőőrünknek, akik abban a helyzetben mikor tárt kapuk voltak, itt a szó rossz
értelmében, segítettek, hogy ne ebek harmincadjára maradjon ott minden. Vállalták, hogy
biztosítják az őrzést, amíg december 16-a el nem érkezik és az önkormányzat fel nem tudja
állítani a saját csapatát. Négy devecseri polgártársunknak fő állást tudunk biztosítani, illetve 5
embernek megbízásos szerződéssel tudunk jövedelmet biztosítani. Azt gondolom, ha nulla
lenne az egyenleg, miután az összes rezsi költség ki van fizetve, viszont 9 embernek munkát
adunk és az ő bérüket is kitermeli a piac, már akkor megérné. De messze nem erről van szó. A
nyár folyamán elnök úr mondta, hogy hozzak pontos számokat, hogy milyen összeggel lehet
kalkulálni. Jeleztem, hogy pontos számokat nem fogok tudni hozni, egészen addig, amíg az
önkormányzat nincs a területen, addig csak saccolni tudunk. Mi magunk számoltuk az
autókat, hogy körülbelül milyen autóforgalomra  lehet számítani egy adott hétvégén. Mi
magunk számoltuk, hogy körülbelül hány napijegy, hány hangár van vélhetőleg. Tudva azt,
hogy az előző üzemeltető mennyi parkolási díjat számolt fel, milyen napijeggyel dolgozott.
Ebből tudtunk kalkulálni. Jelzem, hogy az a számolás, amit én is, jegyző úr is tett az
nagyjából helytáll. Azt jeleztem, hogy kb. 7.000.000,-Ft az a bevétel, amivel egy hónapban
lehet számolni. Ebből fizetjük a béreket, villanyt, szemétszállítást, az áfát és természetesen
ebből jut a fejlesztésekre is. December első két hetében ugyebár a piacot vert helyzetben is
megnyitottuk, nem kértünk az árusoktól belépőt, illetve nem szedtünk semmilyen díjat.
Tulajdonképpen mi ingyen biztosítottuk. Az önkormányzat ebben a 2 hétben foglalkoztatott
megbízásos jogviszonnyal jegyszedőket, illetve foglalkoztattuk az őröket. Az első bevételünk
december 17-én szombaton volt, amikor parkolás napijegyből 1.365.000,-Ft érkezett be azon
az egy napon, vasárnappal kiegészülve 90.5000,-Ft. Karácsony és szilveszter miatt nyilván
nem volt piac nap. Ez az egy hétvége nagyjából fedezte a költségeinket. Nem fogok minden
egyes szombaton és vasárnapon végig  menni, de természetesen, aki a lakosság részéről
igényli, hogy szeretne pontos számokat kapni, akkor mivel közpénzről van szó, állok
rendelkezésére. Jelenleg 115 db bérleti szerződés köttetett, Ács Attila igazgató úr ennyit kötött
meg az árusokkal. Az önkormányzatnál az összes szerződést feldolgoztuk, hogy legyen egy
pontos képünk. Azt lehet elmondani, hogy a 115 db bérleti szerződésből havi szinten
2.961.090,-Ft bérleti díjnak kell befolynia a Városüzemeltetési Kft.-n keresztül az
önkormányzathoz. Március végéig mintegy 15.000,-Ft-nak kell lennie a bérleti díj, illetve a
kaució címén befizetett összegeknek. Egészen pontosan 14.697.850,-Ft-nak kellene
beérkeznie. Nagyon egyszerűen kiszámolható, hogy hogyan. Mindenki négyzetméter
arányosan fizet. Tehát a négyzetméter ár van felszorozva az adott raktárnak a négyzetméter
nagyságával. A szombat, vasárnapi parkoló, illetve napijegyek pedig 800.000,-Ft –
1.000.000,-Ft körüli összeget mutatnak. Az előző hétvége egyébként rekord az idei évben,
hiszen szombaton 1.070,000,-Ft volt a bevétel,  vasárnap pedig 840.000,-Ft. A kolléganőim
segítségével kigyűjtöttem a villanyszámlákat, hogy a kiadási oldalt is lássuk. 2016. december
hónapban 50.636,-Ft volt. Köszöntöm Ács Attila igazgató urat és majd kérem, hogy egészítse
ki az általam elmondottakat. Januárban 283.426,-Ft, februárban 234.648,-Ft volt, nyilván a
márciusi villanyszámla még nem áll rendelkezésünkre. Van egy jelentősebb költségünk a
könyvelés még 127.000,-Ft. Itt megkérem igazgató urat, hogy ha lehet, enyhítsünk rajta, mert
magasnak tartom, illetve voltak egyéb költségek. Fuvarköltség, a szemét szállításhoz
kapcsolódó költségek. A mellékhelyiségeket rendbe tettük. Itt a Vöröskeresztnek is meg kell
köszönni, mert rajtuk keresztül kaptunk szanitereket. Közben elkezdődött, legalábbis
minimális szinten a villanyhálózatnak a rendbe tétele. Fontos elmondani, hogy a vállalkozó
úgy vonult le a területről, hogy szándékosan az összes villanyhálózatot megrongálta, illetve a
kamerarendszert is. Több ülésen is elmondtam, hogy Igazgató Úr és csapata nagyon
igyekszik. Nagyon jó kollektívát sikerült felállítani.



Kovács László alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe.

Van 4 képesített őrünk és a jegyszedőink is helytállnak. Van egy kolléga, aki folyamatosan
körbejár, ő fogja a szerződéseket ellenőrizni. Pénzügyi kolléganőm elkészített egy olyan
kimutatást, hogy most már megvan, hogy melyik raktárhoz, melyik bérlő tartozik. Azt kellene
még hozzátenni, hogy ezek az adott bérleti díjak be is vannak-e fizetve, illetve
jogszerűen tartózkodik annál az ingatlan résznél, ahol éppen találjuk egy ellenőrzés során. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: A Kft.-nek nagyjából 2 hete volt,
hogy rendbe tegye a piacot. Két hét alatt kellett dolgozókat, őröket keresni. A decemberi első
nyitás volt a főpróba, hogy egyáltalán, hogy működik ez a dolog. A rendkívüli magas bevétel
abból adódott, hogy akkor még nem volt bérlő. Nem voltunk szerződésben egy árussal sem,
hanem ők, is mint napi árusok fizették be a jegyet. Azóta körülbelül beállt a piac, amit a
Polgármester Úr is mondott 800.000,-Ft –  1.100.000,-Ft bruttó árbevételre. Hozzá kell
tennem, ami kimaradt, hogy ez idáig, a decemberi nyitva tartásból 312.000,-Ft Áfát, a januári
tevékenység után 1.393.000,-Ft, a februári után pedig 1.323.000,-Ft Áfát kellett befizetnünk.
Közel több mint egy hétvégi bevétel a havi áfánk. Nyilvánvaló, ha költségelünk, majd az áfa
valamennyit csökkenni fog. A költség az egy bruttó, az 27 %, a maradék 73 %-ot meg kell
valahogy termelni. Minden szombaton ott tartózkodunk hosszabb, rövidebb ideig. Rengeteg
vidéki van, aki a szerződése alapján ott helyben tudja fizetni a bérleti díját, mert csak
szombaton jön el. Fizetési hajlandóság 10-15 %-ban noszogatással működik. Ez az összeg,
amit a Polgármester Úr említett egy havi, közel 3.000.000,-Ft úgynevezett kauciót tartalmaz,
ami visszajár vagy lelakja a bérlő. Ezt a pénzt tartanunk kell. A büfésekkel kapcsolatban is
van mozgás. Van, akivel kötöttünk szerződést, de már nincs ott, helyette jött más.  Minden
szombaton NAV ellenőrzés van ezen a piacon. Nyilvánvaló, hogy mi szakmailag sem tudjuk
kiszűrni a hamis márkát és egyebeket, amit a NAV szombatonként összegyűjt és
jegyzőkönyvez. A másik nagy probléma, hogy az égvilágon erre a piacra visszaforgatva pénz
nem történt. Nincs ma Magyarországon olyan szakember, aki érintésvédelmi jegyzőkönyvet
írna erről a piacról. Az a csoda, hogy eddig még nem rázott meg senkit az áram. A
kamerarendszer helyreállítása az lenne a legsürgetőbb dolog. Árusoknak árujuk tűnik el, ebből
már volt is rendőrségi intézkedés. Igazából az az átlag, amiről beszélünk ugye ez az élő
szerződésben lévő embereknek a bérleti díja, ha napijegyes árus érkezik szombatonként. A
vasárnap sajnos gyenge, maga a napi árusok is vidékre utaznak. Az én kérdésem, mikor
tudjuk megjavítani a tetőt? Mikor készül el az a villanyhálózat? Mikor tudjuk a vizesblokkot
bővíteni? A kamerarendszer mikor készül el? Nálunk a portaszolgálat minden egyes belépést
hétköznap rendszám szerint rögzít egy füzetben és a kilépést is. Valamint úgy szól a saját
szabályzatunk, hogy reggel 7 és délután 5 óra között tartózkodhat a bérlő a piac területén.
Igazából mikor egy árus felpakolja az áruját és kimegy a portán, az se tudja igazolni, hogy az
övé vagy másé. Ez által is tűnhetnek el kisebb-nagyobb dolgok. Ezt nem tudjuk kivédeni, csak
ha a kamerarendszer elkészül. Vannak az úgynevezett felvásárlók, akik péntekig nem jönnek
többen, ezek külföldi állampolgárok. Őket már nem engedjük be a piac területére, csak akkor,
ha az az árus ott van, akihez jöttek. A piaccal kapcsolatban lett egy szerződés kötve, Jegyző
Úrral köttetve, és lett ennek egy melléklete a pénzeszköz átadás, az önkormányzat részére,
mint tulajdonos részére. Ugye egy ilyen eset történt, ami azt jelenti, hogy 1.350.000,-Ft-ot
pénzeszköz átadást kér az önkormányzat havonta a Kft.-től. Ebben a pillanatban megszűnik
részünkről a fejlesztés, hogyha ezt folytatnunk kell havonta. Az áfát is hozzátesszük, közel az
a 3.000.000,-Ft, ami a bérlőktől bevételre kerül, és akkor már el is fogyott. A dolgozók meg a
villanyszámla nincs kifizetve, meg semmi. Nyilvánvaló, ha ez a piac úgy működik, akkor
semmi akadálya. Ezt mi teljesen külön számlán kezeljük. Ehhez a Kft. vagy más egyéb



tevékenységéhez senki nem nyúl. Szeretném elmondani, bár lehet, hogy nem ide tartozik, de
elmondom. Az a fajta e-mail, amit a mai nap kaptam és elnézést kérek a Jegyző Úrtól.
Leadtam egy anyagot, ahogy minden héten és ezzel soha nem is volt probléma. E-mailben egy
olyan kérdést feltenni, hogy a készpénzfizetési számlát és blokkot feljegyezzük-e valahova és
ezt milyen formába írjuk, nekem sértő. Szigorú számadási nyomtatványokról beszélünk,
kérem, ennek kartonja van, száma van. Egyáltalán hogyan lehet feltételezni olyat, hogy egy
ilyen blokkot mi kitöltünk, aztán eldobunk vagy mi!? Mert nekem úgy szól a kérdés. Az
utolsó darabig, még a rontott is nyilván van tartva. Ez alapján fizetünk áfát, adót mindent az
égvilágon. Azt sem értem, aki a pénzügyhöz ért, hogy kérdezhet ilyet. Ez vicc. A lényeg az,
hogy én szeretném, ha a piac működne, ezzel segítve az önkormányzat működését. Ahogy a
Polgármester Úr is elmondta annak a 9-10 embernek munkát biztosítana. Egy kérdésem lenne
még, amit az előző működtető otthagyott felmért szemétmennyiséget, ki viszi el, ki fizeti?
Hozzáteszem 1 tonna szemét elhelyezése 27.900,-Ft. Ki  lehet  számolni,  milyen  milliós
nagyságrend. Kicsit hálátlan feladatnak érzem azt, hogy mi vigyük el a szemetet, és igazából
5 tonna szemétért több mint 100.000-Ft-ot fizetünk, de hogyha az önkormányzat kiküld egy
kamiont és a kamion elvisz egy kocsi gumit, azért meg az önkormányzat kap pénzt, nem az
üzemeltető. Ha fizetünk, akkor mi vagyunk. Ha kapnunk kell, akkor meg az önkormányzat.
Én továbbra is szeretnék jól együttműködni, meg üzemeltetni a dolgot, így heti ellenőrzés
alatt, de kis bizalmatlanságot érzek, ami számomra kicsit sértő. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Több felvetés volt, amit szeretnék tisztázni. Alapvetően nem
az önkormányzat részéről, nem a hivatal részéről van bizalmatlanság az Igazgató Úr irányába,
hanem és ez nem csak Devecserre mondható el, hanem országosan jellemző, hogy az emberek
bizalmatlanok a közpénzek kezelését illetőleg. Magyarország sajnos az élvonalban van a
tapasztalható korrupció tekintetében. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak, mivel itt
azért közpénzről van szó, ez a városnak bevétel, ezért én rendkívül fontosnak tartom, hogy
ezek az információk, amiknek mi a birtokában vagyunk, akár egy banki számlatörténet, akár a
nyugták összesítése, olyan közérdekű adatok legyenek, amihez bárki hozzáférhet
Devecserben. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Én nem erről beszélek, Polgármester
Úr. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Ahogy az Igazgató Úr elmondta minden nap legalább
egyszer személyesen vagy telefonon kapcsolatban vagyunk. Egyeztetünk, hogy mit hogyan
lehetne jobban csinálni. Hetente valóban megkapom az elszámolást, a számlatörténetet
nyugtákkal. Azt gondolom a devecseriek régóta várták, hogy a használt-cikk piac átláthatóan
működjön, és bevétele legyen. Miért egy herendi vállalkozó zsebét tömjük, mikor helyi
embereket is lehetne foglalkoztatni. Három hónap elteltével megáll ez a projekt a saját lábán,
olyannyira, hogy akár hatályon kívül is helyezhetnénk azt a korábbi önkormányzati
határozatot, amit még decemberben hoztunk ennek a 3.000.000,-Ft-nak a sorsáról. Azt láttam
a pénzügyi tranzakciókban, hogy 500.000,-Ft, amit végül átutaltunk ebből a 3.000.000,-Ft-
ból, viszont a Városüzemeltetési Kft. mindössze 150.000,-Ft használt fel ebből. Gondolom ez
volt a kezdeti váltópénz. Kérném a Képviselő-testület, hogy vegyes ügyekbe helyezzük
hatályon kívül ezt a határozatot, mert nincsen rá szükség. A piac megáll a lábán úgy, hogy a
korábbi hiedelmekkel ellentétben pusztán devecseriek üzemeltetik. Remélem, a
Képviselőtársakat is megnyugtatják a számok. Azt sajnálom, hogy ez nem előbb történt.
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Azt gondolom, ha feladatot kaptunk
végezzük el, dolgozzunk közösen. Úgy tudjunk együttműködni, hogy a bérlők is valamilyen



szinten érezzék, hogy nem csak elvesszük a pénzt, hanem adunk is vissza valamit. Elsősorban
azoknak a problémáját fogadjuk be, akik problémamentesek. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van. Remélem, a Képviselő-testület partner lesz abban,
hogy visszaforgassuk az eddigi bevétel egy jelentős részét, mégpedig döntsünk a mai ülésen a
kamerarendszer helyreállításáról. Remélem abban is partner lesz a Képviselő-testület, hogy a
villanyszerelési munkákat is el tudjuk indítani. Ami hatalmas kihívás, hogy minél hamarabb
ki kell szűrni, azokat, akik nem fizetnek határidőben, tisztességen. Minden segítséget
megadok az Igazgató Úrnak, hogy nagyon rövid határidővel ezt a néhány renitenst el tudjuk
távolítani a piacról. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Igazából a kaució miatt, ugye plusz
egy hónapja van mindenkinek, amikor még nem lehet igazából semmit sem kezdeni. Azt
követően lehet elindítani a dolgot. Egy valamit értünk el, hogy ez a négy jegyszedő két kapun
engedi be a vásárlókat. Van átlagban 115 bérlő, van átlagban napi 90-100 árus, és az elmúlt
szombaton például 750 autó, vásárló érkezett a piac területére és öt büfé működik. Na, most a
750 autó parkolását is meg kell oldani. Van egy parkoló terület, ezt a területet akarnánk a még
otthagyott szeméttől, minél előbb megszabadítani. Ezt a szemetet kézzel berakni a
kukásautóba képtelenség. Egy 32 m3-es konténert bérelnénk és markolóval kellene
megraknunk. Ez 250.000,-Ft + Áfa. Hangsúlyozom, hogy 1000 m3-ről van szó, ennyit mértek
fel. További 8-9000 ezer darab használt gumi is van, amiből, ha jól tudom egy kamion lett
elszállítva. Ezt kellene felgyorsítanunk. Ha egyszer és mindenkorra tisztességesen ki tudjuk
takarítani, akkor az árusok is látják, hogy az nem úgy van, hogy amit ők megunnak, majd ott
eldobják. Valamint az lenne a kérésem, hogy az önkormányzat segítene a Kft.-nek, mint
üzemeltetőnek abban, hogy rengeteg olyan elhalt és korona sérült fa van, hogy a Verga Zrt.-
vel egyeztetve megállapítanák, hogy melyik fa az önkormányzaté és melyik fa az ő
tulajdonuk. Ezeket a veszélyes fákat azért kellene megszüntetni, mivel 750 autó parkol ott, és
ha valamelyikre ráesik, az nagyon költséges lesz nekünk.    
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Csak annyi, hogy tényleg kell havi 1.300.000,-Ft körüli Áfát
fizetni. Mondjuk, átlagban az van, amit az Igazgató Úr is mondott, hogy egy hétvége bevétele
az Áfa. Most a fejlesztéseknél, a villanyhálózat, kamrarendszer fejlesztésénél az Áfa másik
oldala jelentkezik. Ezzel lehet kompenzálni. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Az a baj, hogy az indulásnál már van
1.000 m3 szemetünk és 9 ezer darab gumink. Bevétel nincs, csak szemét, amit el kell
szállítani. Ez a rengeteg pénz. 
 
Kozma     György     képviselő: Örömmel töltene el, hogy mielőtt idekerül, egyeztetnének. Milyen
pénzösszeg átadás történt a Kft. részéről az önkormányzat irányába?
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: A szerződés mellékleteként,
pénzeszköz átadást kell eszközölnünk, havi 1.350.000,-Ft-ot. Február végén 4.050.000,-Ft-ot
utaltunk át. Ezzel a márciusi 1.350.000,-Ft-nak megfelelő összeg is átutalásra került. 
 
Kozma     György     képviselő: Bocsánat márciusban is történt?
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Előre fizetés van. Egy negyedévet
fizetünk előre, akkor így mondom. Nekem ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem.
Könyvelésileg ugye ez egy munkaszámos könyvelés. Ez a pénzeszköz átadás ideiglenes vagy



végleges? Ennek szerepelnie kell a szerződésben. 
 
Kozma     György     képviselő: Ezért akartam kérdezni egyébként. A másik a blokk, valahogy
definiáljuk. A blokk egy szigorú számadási nyomtatvány. Amikor megvásárolják a blokkot a
nyomtatvány boltban, ott rögzítik sorszám szerint és úgy is rögzítik, hogy ki vette át. Azt
eltüntetni, annak eltűnni nem lehet. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-
testületet arról, hogy hangoztak el olyanok, hogy valakik 500,-Ft-ért jönnek be miközben napi
árusok és a 6.000,-Ft helyett 500,-Ft-ot fizetnek. Volt olyan példa, akit elcsíptünk és kifizette a
6.000,-Ft-ot. Hogy ez a szóbeszéd ne terjedjen el mi 100 db 500,-Ft-os blokkot csináltattunk,
tehát az APEH-tól kértük ki a számokat. 100 db blokk úgy készült, hogy a Kft. neve szerepel
rajta és az 500,-Ft, meg a dátum. Csak alá kell írni. Ez rózsaszín, a 6.000,-Ft-os pedig fehér.  
 
Kozma     György     képviselő: Az üzleti tervedben valahol 5-6.000.000,-Ft körüli eredményt
terveztél, tartható ez?
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Amit én akkor terveztem, illetve
számoltam az 8.000.000,-Ft adózatlan eredmény. A szemét, hulladék elszállítási mennyisége,
500 m3, ami egy évben képződik. Ebben nincs benne az az 1000 m3 amit örököltünk.
Konszenzus van a tulajdonos és a Kft. között, hogy amennyiben a hulladékot már nem tudjuk
elszállítani, az Áfát nem tudjuk befizetni, vagy a dolgozókat nem tudnánk kifizetni, akkor
gondolom, hogy a pénzeszköz átadása negyedrangú dolog, hogyha egyszer nem tudjuk átadni,
mert nincs miből. Mivel minden héten beszámolunk az anyagi helyzetünkről, akkor majd látni
fogják és kérjük a Képviselő-testületet, hogy tekintsen el ettől a befizetéstől. 
 
Kozma     György     képviselő: Nagy baj lesz abban a pillanatban, mert annak következményei
lesznek. Mármint nem neked, hanem ide. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Én azt kérem a Képviselő Úrtól, hogy támogassa a devecseri
használt-cikk piac működését. 
 
Kozma     György     képviselő: Teljes tudásom szerint, Polgármester Úr. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Már alig vártam. Elsősorban nem akarok ünneprontó lenni.
Attila nagyon gyakran nem tudom, hogy panaszkodsz vagy beszámolsz. Felírtam magamnak
egy csomó olyan dolgot, amit az anyagodból és azon kívül a beszélgetésből derült ki.
Hallottam Polgármester Úrtól, hogy a hivatalnak van kimutatása, ennek nagyon örülök.
Viszont tőled sohasem láttam Excel táblázatot és hiányolom is. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Itt van.
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Nekem az nincs meg. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Ezt csak a Polgármester Úrnak adom
oda minden héten. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Teljesen mindegy ebben van az, hogy legyen bevétel, kiadás.
Óvári Képviselő Úr, ha nem tudsz elnyugodni, akkor kisétálhatsz innen. Hadd kérdezzem
meg, ha nyílt minden, akkor miért csak a Polgármesternek kell elszámolni. A Polgármester Úr



úgy is a Jegyző Úr felé, a pénzügy felé, ugyanakkor a testület felé és a lakosság felé is el fog
számolni. Hiszen ebből már baromi nagy problémák voltak.    
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Bocsánat, hogy közbe vágok, aztán mindjárt visszaadom a
szót. Én arra gondoltam ezt most készült el. Tegnap nem is volt kész. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Ez testületi döntés, hogy minden
kedden elszámolok.
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. Csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy tegnap a
bizottsági ülésen nem is tudtam volna beszámolni, mert most készült el délelőtt az anyag. Én
ezt nagyon szívesen körbe küldöm a Képviselő-testület tagjainak. Visszaadom a szót. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Ott hagytam abba, hogy Excel táblázat, ami már itt van előttem.
A bérleti szerződések körül is minden rendben van? Minden bérlő rendesen fizet? 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Nem.
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Akkor miért nincs ez jelezve, meddig akarod húzni az időt
Attila? Amíg megint felhalmozódik egy csomó millió és akkor Kozma Képviselő Úr bele fog
tudni kötni jogosan. 
 
Kovás     László     alpolgármester: Mondta, hogy 15 % körül van a nem fizetők aránya. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Azt mondtam késve fizetők. Egy
pillanat Képviselő Asszony, egy hónap kauciót fizet. Aki a februárját befizette még március
van, még mindig van ideje befizetni. Hogyha nem fizette be, akkor a jövő héten tudom
elkezdeni, hogy felszólítom a fizetésre. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Hogy fogod behajtani ezeket?
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Majd egy behajtó céggel. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Helyes. Na, végre, erről akartam igazából tudni, hogy hogyan
fogod megoldani ezeket a problémákat. Ezért nem tudtam eldönteni, hogy igazából
panaszkodsz vagy dicsekszel vele. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Ezt mindenki döntse el, nem tudom. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Nagyon ügyesen játszol a szavakkal. Ugyanígy volt télen,
amikor az ónos eső leesett. Aztán minden rendben volt, csak mindenki elcsúszott a jégen.
Attila, hogy ha valamit nem tudsz megoldani és úgy érzed, hogy alkalmatlan vagy akkor
kérjél segítséget, vagy pedig vegyél fel embereket, hiszen te egy Kft. vagy. Ami azt jelenti,
hogy a Kft. egy vállalkozás. Ugyanakkor itt az Áfáról is szó volt. Az Áfát nem igényelheted
vissza, csak befizetheted? 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Erről ne is beszélgessünk. Ha
számla befogadó vagyok, akkor Áfa visszaigénylő. Ha számla kiadó vagyok, akkor pedig Áfa
befizető. 
 



Bognár     Ferencné     képviselő: Igen, de te vissza is igényelheted, ugye?
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Ha van miből. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Na, látod, ezeket a csűrés-csavarásokat mondtam. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Ez nem csűrés-csavarás. Lesz egy
Áfa visszaigénylés, ha elkészül a kamerarendszer. Lesz egy Áfa visszaigénylés, hogyha
mondjuk, mi gázolajat felhasználunk a piacon. Lesz egy visszaigénylés, ha elkészül a
villanyhálózat kiépítése. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Nagyon jó, akkor ezt már be is tudod építeni a kiadási, bevételi
dolgaidba. Akkor esetleg a villanyt, a tetőt, a vizesblokkot lehetne csinálni. Ezekről mesélj ne
a panaszkodásokról, mert 8 évig így működött minden. Tőlem is el szokták kérni az ellenőrök
a szigorú számadási bizonylatot, tehát a pénzügyi szakember nem azért hívta fel a
figyelmedet, arra, mert rosszat akart neked, hanem csak figyelmeztetett, hogy ez kell, nehogy
az legyen, hogy ezt nekem senki nem mondta. Légy szíves várd meg, amit mondani akarok,
én is nagyon szívesen vitatkozom veled, de nem itt a nyílt adásban. Ugyanakkor szerintem
nem rosszindulatból mondta, mert most már ismerem a hivatal dolgozóit, hogy hogyan
dolgoznak és mindig készségesen a rendelkezésemre állnak és segítenek. A hivatal részéről
mindig pontos kimutatás van, ha van miből dolgozniuk.  
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Igen, abból van, amit én leadok. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Ez a feladatod. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Én csak bizalmatlanságot éreztem. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Mert azt is nyilvánítasz ki. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Negyed éve működik a piac és akkor
a szigorú számadási nyomtatványok hogyan vannak kezelve. Enélkül el sem lehet indulni. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Pontosan. De akkor nem is kellett volna elmondani ezt a
nyilvánosság előtt, mert most úgy nézett ki, hogy téged ezért sajnálni kell. Engem senki nem
sajnál, ezért képzeld el. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Tíz általános emberből, aki
munkahelyre jár dolgozni, az nem is tudja, hogy miről beszélgetünk most. Aki munkahelyre
jár, az nem tudja mit jelent egy blokk, nem tudja, hogyan kell kezelni. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Azért kell nyilvánosan, érthetően mondani.
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: De most meg fogja érteni? Az a lakó
kíváncsi rá, hogy egy 500,-Ft-os blokk hogyan van nyilvántartva?
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Igen, ha elmagyarázod meg fogja érteni. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: A NAV-nak joga van bármikor
ellenőrizni minket. 



 
Bognár     Ferencné     képviselő: Attila nem is erről van szó. Ne beszéljél félre. Itt vannak a
papírok a kezemben, valószínű meg fogjuk kapni mind és a későbbiekben minden
képviselőtársam tud majd ebből dolgozni. Nem kérhetjük a gazdasági elnöktől számon,
hogy miért nem nézett utána, mint ahogy én régebben meg szoktam kérdezni miért. Most már
átlátom azokat a dolgokat, hogy miért nem tud dolgozni. Kap valamit, aztán kiderül, hogy
később ér oda, tehát ezért. Erre szeretném felhívni a figyelmedet, hogy a jövőben nehogy az
legyen, hogy siránkozás van, hogy nem tudom, nincs emberem, hogy most itt voltam, oda
nem jutottam el. Ez a feladatod, ez van valószínű a szerződésedben. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Kérdezd meg, hogy mennyiért
csinálom. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Attila, akkor miért csinálod, ha ez nem éri meg neked? 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Ezt a feladatot kaptam, azért
csinálom. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Nem kell neked azt a feladatot csinálni. Pótolhatatlan ember
nincs. Ne panaszkodj, ennyi volt a kérésem. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: Bárkinek átadom ugyanannyi
fizetésért, mint az enyém. Ingyen. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Akkor azt kell mondani, hogy nem tudod ellátni a feladatodat. 
 
Ács     Attila     Városüzemeltetési     Nonprofit     Kft.     igazgató: De most ki beszél arról, hogy nem
tudom ellátni. Polgármester Úr mondta maga, hogy nem tudom ellátni?
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Elnézést, lezárhatnánk ezt a vitát. Nagyjából tartottunk egy
tájékoztatót, hogy hol tartunk. Én említettem, hogy körbe fogok küldeni mindent. Átadom
ügyvéd úrnak a szót. 
 
Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Vitát lezárandó, annyit szeretnék hozzátenni, hogy a bérleti
szerződés úgy lett megírva, hogy a rendkívüli felmondás az x napot meghaladó késedelem. A
kaució az nem a lelakás miatt van, hanem a szerződésszegésnek a kikerülése, biztosítéka, ha
mondhatom így. Az áfáról meg nem érdemes vitatkozni. Azt tényleg be kell fizetni, és amikor
költségeket generálok valamilyen szinten, nyilván azonos ÁFA tartalmú költségeket, akkor
lehet visszaigényelni. De nyilván, ha egy Kft. nyereséges, akkor kell, hogy befizessen áfát.
Mikor utoljára itt voltam testületi ülésen, akkor arról egyeztetett a Képviselő-testület, hogy
lesz egy üzleti terv, és az üzleti terv nyilván tartalmazni fogja, hogy milyen felújításokat
szeretne a Kft. Én akkor is mondtam, hogy nem tartom indokoltnak, hogy az önkormányzat
bizonyos pénzösszegeket visszakér mindaddig míg nem tudja azt a testület számszerűsítve,
nyilván árajánlatokkal, hogy mekkora felújítást akar eszközölni az önkormányzat, annak
mennyi az Áfa tartalma, mennyi a kiadás tartalma. Hozzáteszem, persze a tulajdonos azért
rendelkezik a pénzzel, mert közpénz és magánál akarja tartani, hogy el ne vesszen véletlenül.
Ámbár, hogy ha fejlesztés van, akkor azt a közpénzt vissza kell adni, mert végeredményben
ez az összeg ki van szedve. 
 
Kozma     György     képviselő: Igen, ezért mondom, hogy kicsit ellentmondást éreztem.



Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Akkor ez most, hogy van kiszedve? Visszafizetésként vagy
osztalékként van? Mert, ha osztalék, akkor adóköteles. Ha javasolhatom, ezt a pénzt
valamilyen szinten bent kellene tartani. Nyilván az Ügyvezető Úr minden héten beszámol,
akkor a folyószámla egyenlegről is beszámol. Akkor eben guba, hogy ezen a számlán van
vagy az önkormányzat számláján. Mert, ha az önkormányzat feccol be a piacba, akkor az az
ÁFA nem íródhat jóvá bevételi oldalon a Kft.-nél. Csak akkor erre tényleg kellene egy üzleti
terv, és akkor lehet, jobban tudna gazdálkodni a Kft. is. 
 
Kozma     György     képviselő: Ügyvéd Úr, egyetértek minden egyes szavával. Ha kitesszük a
bérlőt, aki nem fizet, úgy tudom abban a pillanatban, hogy kiteszem a raktárból, a dolgairól el
kell tudnom felé számolni. Meg kell őrizni, hogy ne károsodjon. Egyébként velem szemben
kártérítést kérhet. 
 
Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Valóban. Van egy megőrzési kötelezettség. Ha a rendkívüli
felmondási jog beáll, azonnal felhívni a bérlőt, hogy most akkor vége és pakoljon ki.
Amennyiben nem pakol ki, ott maradnak a cuccai, most, hogy az lom vagy nem lom nehéz
eldönteni, de tegyük fel, a Kft. őrizgeti a nem lomot vagy akár a lomot, akkor annak az őrzési,
tárolási költségeit levonja a kaucióból, és amíg nem viszi el onnan a cuccait addig jóváírásra
kerülhet ez a kaució. 
 
Kozma     György     képviselő: Nem rendelkezhet vele szabadon, vigyázni kell a mozgatással,
ami ott esetlegesen a raktárból ki-be történik. 
 
Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Így van. El kell különíteni, zárható helyen kell tárolni, de
ennek az őrzése nem a Kft. veszélye. Tehát ha rendkívüli felmondással érintett lomis
otthagyja a cuccait és netán van egy betörés és elvisznek valamit az nem a Kft. veszélye az én
álláspontom szerint. Ezért nem kell lelakatni a kauciót, hanem azonnal kitenni és utána a
kaucióból, ami költsége keletkezett a Kft.-nek megfelelő bizonylattal alátámasztva levonni, a
többit pedig vissza kell tenni. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Lenne egy technikai javaslatom, hogy ezt a beszélgetést
szűkebb körben is meg tudjuk oldani. Ezek csak könyvelés technikai dolgok. 
 
Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Annyira nem, mert ezek szerint van egy irányvonal és a
fejlesztésekre tud koncentrálni a Kft. is.  

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van, erről döntünk is. Úgy tervezem, hogy a
kamerarendszer felújításáról, illetve a villanyhálózat felújításáról döntenénk a mai ülésen.
Egyébként én örömmel veszem az Ügyvéd Úrnak az állásfoglalását, hogy hogyan lehetne ezt
megoldani. 
 
Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Valamilyen szinten osztalékként.
 
Holczinger     László     képviselő: Két lehetőség van egyébként. Vagy bérleti díj formájában
átadja vagy a következő napirendi pontoknál tárgyaljuk az üzleti tervet és az ott maradt pénzt
az önkormányzat hozzájárulásával felhasználja azokra a feladatokra, ami az üzleti tervben
meg van határozva. 
 
Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: A végén kellene ezt osztalékként elszámolni az



önkormányzatnak. Polgármester Úr most ki van szedve az az 1.350.000,-Ft. Abból előbb-
utóbb osztalékot kell fizetni, mert a NAV rátapad erre.  
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Én ezt mind elfogadom Ügyvéd Úr, csak nekem az volt a
szándékom ezzel a napirendi ponttal, hogy szerettem volna megköszönni a lakosságnak a
hozzáállását, annak az 1.500 embernek, aki segített abban, hogy a város üzemeltesse a piacot.
Szerintem könyveléstechnikai dolgok, hogy ezt hogyan kellene elszámolni, nem tartozik a
napirendi ponthoz. 
 
Kozma     György     képviselő: Azt gondolom, hogy testületi döntés nélkül ne lehessen átadni
pénzt a Kft.-nek, testületi döntés előzze meg. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: De nem adunk át pénzt a Kft.-nek. Nem értem Képviselő Úr
miről beszél? 
 
Kozma     György     képviselő: Visszafele se lehessen, ez lenne a lényeg. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Arról meg döntöttünk, hogy a költségvetésbe 16.200.000,-Ft-
ot beépítünk, mint hogyha az előző üzemeltető maradt volna. Igazgató Úr nem tett mást, mint
befizette időarányosan azt a bérleti díjat, mint az előző bérlő fizetett. 
 
Bendes     István     jegyző: Az a lényeg, hogy nem így kell csinálni. Mi is érezzük, hogy ennek a
technikája más kell, hogy legyen. Ezt kell rendbe tenni. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Egyetértek, csak szerintem nem annál a pontnál, amikor a
lakosságot akarjuk tájékoztatni. Lenne-e konkrét kérdése valakinek a piac működéséről?
 
Óvári     Márton     képviselő: Egy dolog nem hangzott el. Attilának szeretném megköszönni,
mint tudjuk, ingyen a munkáján felül végzi ezt a tevékenységet, egyelőre úgy néz ki, nagyon
jól. Reméljük a számok hozzák az elvárt eredményt. Én a magam személyében megköszönöm
Attilának, hogy ilyen jól helyt  állt és feláldozza a szombat, vasárnapját, hogy még ezzel
foglalkozzon. 
 
Mayer     Gábor     képviselő: Én is egyetértek Óvári Mártonnal ezzel kapcsolatban és rá is
világítanék az egyik problémára a tájékoztatóval kapcsolatban. Elhangzott Attilának az
alkalmatlanságával kapcsolatban, kicsit meg is gyanúsították, hogy mi történik a szigorú
számadási blokkokkal. Így nem lehet kapcsolatot fenntartani a hivatal, illetve a Kft. között.
Döntsük el, hogy mit szeretnénk. Úgy gondolom az Attila már bizonyított, én úgy gondolom
nem kéne őt ezért macerálni. Tájékoztatóval kapcsolatban viszont Képviselő Asszonnyal
egyetértek, ha ez egy általános tájékoztató, akkor beszéljünk arról. Ha számokat hozunk elő,
akkor azokat támasszuk alá. Itt elhangzott 300.000.000,-Ft. Elhangzott 700.000,-Ft. Aztán
mikor Attila jött, kiderült, hogy a 7.000.000,-Ft-ból kapásból 1.350.000,-Ft-ot le kell vonni.
Tehát ha tájékoztató és számok is vannak benne, akkor kérjük írásban előtte. Mondjuk nem 5
perccel, hanem egy nappal. Én ezt szeretném kérni. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: A 7.000.000,-Ft nagyon egyszerű. Elmondtam már én, és
Igazgató Úr is, de akkor elmondom harmadszor is. Igazgató Úr is úgy fogalmazott, hogy
körülbelül 800.000,-Ft –  1.000.000,-Ft közötti összeggel lehet számolni az eddigi
tapasztalatok alapján egy hétvégével. Az 4.000.000,-Ft négy hétvégére. Tételesen megvan,
csak mondtam, hogy a tegnapi bizottsági ülésre nem tudtam magammal hozni, mert konkrétan



ma délelőtt kaptam meg én is a kimutatást. 115 raktárunk van. A 115 raktár alapján körülbelül
havi 3.000.000,-Ft-tal lehet számolni. Ha összeadjuk, akkor jön ki a 7.000.000,-Ft. A
300.000.000,-Ft, az úgy van, hogy 2009-ben indult útjára a meggyeserdei használt-cikk piac.
Ha leosztjuk ezt a pénzt, akkor olyan 45.000.000,-Ft, ami egy évben bevételként realizálódik.
7.000.000,-Ft x 12.000.000,-Ft, amivel kalkulálunk ugye 84.000.000,-Ft. Ebből fizetjük a
béreket, a villanyt, a szemét szállítást és vannak egyéb költségeink. Nyilván az idei év kicsit
más lesz, mint az eddigiek, mert eddig a vállalkozó csak a hasznot vitte el. Ahogy igazgató Úr
is elmondta az ingatlanoknak a felújítására nem fordított semmit, az utakkal nem foglalkozott.
Sőt amikor levonult kaptunk egy nem működő kamerarendszert, egy nem működő villany
hálózatot. Ebből a helyzetből indulunk el. Az idei éveben a bevételekhez mérten többet kell
visszaforgatni a területre, hiszen ezt vállaltuk. Az is nyereség a városnak, hogy kilenc
devecseri lakosnak munkát adunk. Nem az önkormányzatnak kell ezt fizetni, hanem az
önkormányzat kitermeli. 
 
Kozma     György     képviselő: De kilenc ember meg elvesztette. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem vesztette el Képviselő Úr. Ebben a kilenc főben van
több olyan is, akinek pont megszűnt a munkahelye és mi tudtunk adni. 
 
Kozma     György     képviselő: Hadd kérjek valamit egy mondat erejéig. Mondjuk pénzügyi
bizottsági ülésre, ha lesz tájékoztatója, akkor írásban beadná és írásba ismertetné. Talán akkor
elkerülhetőek lennének ezek az ellentmondások. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Természetesen, de az irodalomban is különbséget teszünk
líra, epika és dráma műfaja között. Ugye képvelő-testületi ülésen is különbséget teszünk
tájékoztató és a beszámoló között. Ennyi évtizedes közéleti szereplés után ezzel Képviselő Úr
is biztos tisztában van. Ha még egyszer elolvassuk a napirendi pontot, akkor benne van
tájékoztató. Ezt én szeretném folyamatosan megtenni. 
 
Kozma     György     képviselő: Én nem kötekedni akartam, ezért mondtam, hogy előtte egy írásos
tájékoztató. Mindegy mit írunk a fejlécre, azt hiszem a javaslatom előre mutató volt. 
 
Mayer     Gábor     képviselő: Polgármester Úr nem számolhatunk úgy, hogy az első évektől ez a
piac ennyit termelt.  Ezeket a számokat írjuk le és beszéljük át. Lehet vagdalkozni. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem vagdalkozom, nyolc évről beszélünk. Nyilván eddig is
tavaly, tavaly előtt is tudott volna a devecserieknek ez a piac munkát adni. Nyilván az
önkormányzat igyekezett volna jó gazdája lenni ennek a piacnak. Nyilván egy vállalkozó, aki
ide téved 40 km-ről nem abban érdekelt, hogy Devecser város vagyonát gyarapítsa, hanem
abban érdekelt, hogy a saját zsebét tömje. Mondják meg nekem, hogy milyen jót hozott Orbán
János herendi vállalkozó Devecsernek, mit tudunk a neve mellé tenni. Hát a szemetet tudjuk
odatenni mellé.

Holczinger     László     képviselő: Nem akartam hozzászólni,  de  kicsit  úgy érzem, hogy ez  a
történelem, amit itt felidézünk azért egészen másképp történt. Az első vállalkozó komolyan
rendbe tette és beindult ez a lomis piac. Utána eladásra került, de a vállalkozónak 2010-ben
tartozása nem volt. 3.000.000,-Ft-ot fizetett az első időszakban, utána lett csökkentve a bérleti
díj. A kezdet kezdetén ez igazán normálisan működött. Az önkormányzatnak nem kellett ott
senki felett sem sáfárkodnia. 
 



Kozma György  képviselő: Azon  meg  el  kell  gondolkozni,  hogy  meddig  mehet  a  piac,
mennyit invesztálunk bele, mert, ha évekkel ezelőtt csináltuk volna, akkor kvázi azt mondom
meghozta volna. De ha most beinvesztálunk egy csomó pénzt, hogy működjön, az mennyi
időre lesz elég? 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: A mi dolgunk, hogy megőrizzük az önkormányzati vagyont
és igyekezzünk gyarapítani azt. Az idő meg majd eldönti, hogy lesz. Szeretne-e még valaki
hozzászólni? Nem, akkor a napirendi pontot lezárom. Javaslom, hogy a 12-es napirendi pont
után, ami a kamerarendszerről szól vegyük előre a vegyes ügyekben lévő villamosrendszer
felújítást, mert az is ide kapcsolódik. 

A jelenlévő képviselők szám a 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt.

A Képviselő-testület  7 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett  abban, hogy a vegyes
ügyekben  lévő  „0623/2 hrsz.-ú „Használt-cikk” piacon lévő villamosrendszer felújítása” című
napirendi pontot tárgyalja a 12-es napirendi pont után.

12./     Napirendi     pont:

0623/2 hrsz.-ú „Használt-cikk” piacon lévő kamerarendszer felújítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi   Gábor     polgármester: Ugye ezt tárgyalta a gazdasági bizottság. 
 
Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:  A  bizottság
megtárgyalta  és  a  kamerarendszer  kiépítését  az  INFEX  Kft.-nek  javasoljuk.  Egy  bruttó
1.968.500,-Ft-tal  a  legkedvezőbb  árajánlatot  ő  adta.  Egyben  ő  a  hivatal  informatikai
rendszerének ellátója is. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Valóban folyamatosan kapcsolatban állunk. Valóban ők adták
a legjobb ajánlatot.
 
Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság véleményét
figyelembe véve állapítsa meg, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a
„Használt-cikk piac” területén lévő kamerarendszer felújítási munkáinak elvégzésére kiírásra
került beszerzési eljárásra 
 Varga János Zoltán e.v. (8174 Balatonkenese, Nefelejcs u. 5.),
 Dénes István e.v. (8175 Balatonfűzfő, Kulich Gy. u. 1.),
 INFEX Kft. (8220 Balatonalmádi, deák F. u. 15.) és a
 Geoirány Kft. (8400 Ajka, Szabadság tér 6.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú,



"kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac”  területén lévő
kamerarendszer felújítási munkáinak elvégzésére  kiírásra került beszerzési eljárás
nyertesének az INFEX Kft.-t (8220 Balatonalmádi, Deák F. u. 15.) hirdeti ki tekintettel arra,
hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot – bruttó 1.778.000,- Ft
összegben – az INFEX Kft. tette. 
3./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú 27
ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac”
területén lévő kamerarendszer felújítási munkáinak elvégzésével kapcsolatban felmerülő
megbízási díj összegének fedezetét a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nél a
„Használt-cikk” piac üzemeltetése során keletkezett bevétel terhére kívánja biztosítani.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg, és felkéri a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy a Megbízási szerződést az INFEX Kft.-vel (8220 Balatonalmádi, Deák F. u. 15.)
megkösse.
5./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a kamera rendszer felújítását
követően kártérítési igényt nyújtson be a Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (8460
Devecser, Meggyeserdő 0621/5 hrsz.) szemben.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Ács Attila ügyvezető igazgató
Határidők: 1./-4./ azonnali
5./ 2017. május 31.

         
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

115/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló
Bizottság véleményét figyelembe véve megállapítja, hogy Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812
m2 nagyságú, "kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a „Használt-
cikk piac”  területén lévő kamerarendszer felújítási munkáinak
elvégzésére kiírásra került beszerzési eljárásra 

 Varga János Zoltán e.v. (8174 Balatonkenese, Nefelejcs u. 5.),
 Dénes István e.v. (8175 Balatonfűzfő, Kulich Gy. u. 1.),
 INFEX Kft. (8220 Balatonalmádi, deák F. u. 15.) és a
 Geoirány Kft. (8400 Ajka, Szabadság tér 6.)

által benyújtott ajánlata érvényes.

2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve megállapítja, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely"
megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac”  területén lévő
kamerarendszer felújítási munkáinak elvégzésére  kiírásra került
beszerzési eljárás nyertesének az INFEX Kft.-t (8220 Balatonalmádi,
Deák F. u. 15.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot – bruttó 1.778.000,- Ft
összegben – az INFEX Kft. tette. 



3./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely"
megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac”  területén lévő
kamerarendszer felújítási munkáinak elvégzésével kapcsolatban
felmerülő megbízási díj összegének fedezetét a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nél a „Használt-cikk”  piac
üzemeltetése során keletkezett bevétel terhére kívánja biztosítani.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg, és felkéri a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a
Megbízási szerződést az INFEX Kft.-vel (8220 Balatonalmádi, Deák
F. u. 15.) megkösse.

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kamera
rendszer felújítását követően kártérítési igényt nyújtson be a
Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (8460 Devecser,
Meggyeserdő 0621/5 hrsz.) szemben.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
               Ács Attila ügyvezető igazgató

Határidők: 1./-4./ azonnali
                  5./ 2017. május 31.

25./     Napirendi     pont:

 Vegyes ügyek:

a) 0623/2 hrsz.-ú „Használt-cikk” piacon lévő villamosrendszer felújítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes István jegyző: A villamosrendszer felújítását, hogy el tudjuk végezni. Szükség lenne
egy gyors műszaki dokumentációra az egészre vonatkozóan, mert itt már elhangzott, hogy van
árajánlatunk a terület elejére, de nem javasolnánk ezt így elindítani. Inkább méressük fel. Erre
kértünk árajánlatot. 300.000,-Ft-ért Varga László, aki egész eddig végig dolgozott ott bent a
területen,  el  tudná  készíteni  azt  a  dokumentációt,  amit  utána  megküldünk  három
vállalkozónak. Azt, hogy végül ki csinálja meg a dokumentáció alapján döntse el a Képviselő-
testület. Két határozatot szeretnénk hozni. Egyrészt, hogy legyen egy ilyen dokumentációnk,
másrészt,  ha  ez  megvan  küldjük  ki  három vállalkozónak  vagy akár  többnek.  Azt  miután
kiküldenénk,  visszahoznánk  az  ajánlatokat  annak  függvényében,  hogy  a  műszaki
dokumentációra mit tudtak benyújtani. Mert, ha nekimegyünk, hogy van az elejére egy kicsi
részre ajánlatunk, de akkor nem tudjuk hogyan lépünk tovább. A testület még javasolhat mást
is, akinek kiküldjük az ajánlatot.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Ez olyan gyorsan történt, hogy Jegyző Úrral nem is tudtunk
egyeztetni.  Én  szeretném  megnyugtatni  az  árusokat,  ahogyan  ígértük  nekiállunk.  Azt



beszéltük Igazgató Úrral, hogy célszerű lenne több részletben, hogy a bevétel mindig tudja
fedezni ezeket a kiadásokat. 
 
Ács  Attila  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  igazgató: Egyrészt  nem  hetes  munkáról
beszélünk,  hanem  esetleg  hónapokig  elhúzódó  munkáról.  Másrészt  ahogy  a  bevételek
alakulnak, úgy tudnánk részletekben fizetni.

Ferenczi Gábor polgármester: Felolvasom akkor a határozati javaslatot az elsőt. (Felolvassa
a határozati javaslatot.) Kinek van kérdése, javaslata?
 
Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely" megnevezésű
ingatlanon a „Használt-cikk piac”  területén lévő villamosrendszer teljeskörű felújítása
érdekében bízza meg Varga László e.v-t (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.) a kivitelezési
munkák  elvégzéséhez  szükséges  műszaki  dokumentáció  elkészítésével  300.000,-  Ft  (AM)
összegben.
2./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú 27
ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac”
területén lévő villamos rendszer teljeskörű felújítása érdekében a  kivitelezési  munkák
elvégzéséhez  szükséges  műszaki  dokumentáció  elkészítésével  kapcsolatban  felmerülő
megbízási  díj  összegének  fedezetét  a  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.-nél  a
„Használt-cikk” piac üzemeltetése során keletkezett bevétel terhére kívánja biztosítani. 
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg, és felkéri a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy a  Megbízási  szerződést  Varga  László  e.v-val  (8481  Somlóvásárhely,  Vasút  u.  3/A.)
megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Ács Attila ügyvezető igazgató
Határidők: 1./-3./ azonnali

         
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

116/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2

nagyságú, "kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk
piac”  területén lévő villamosrendszer teljeskörű felújítása érdekében
megbízza Varga László e.v-t (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.) a
kivitelezési  munkák  elvégzéséhez  szükséges  műszaki  dokumentáció
elkészítésével 300.000,- Ft (AM) összegben.

2./  A Képviselő-testület  Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely"
megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac”  területén lévő



villamos rendszer teljeskörű felújítása érdekében a kivitelezési munkák
elvégzéséhez  szükséges  műszaki  dokumentáció  elkészítésével
kapcsolatban felmerülő megbízási díj összegének fedezetét a Devecseri
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.-nél  a  „Használt-cikk”  piac
üzemeltetése során keletkezett bevétel terhére kívánja biztosítani. 

3./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy
határozatát  az  érintettek  részére  küldje  meg,  és  felkéri  a  Devecseri
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a
Megbízási  szerződést  Varga  László  e.v-val  (8481  Somlóvásárhely,
Vasút u. 3/A.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
               Ács Attila ügyvezető igazgató

Határidők: 1./-3./ azonnali

Ferenczi  Gábor  polgármester: Kapcsolódó  második  határozati  javaslat.  Javaslom
kiegészíteni a VILLKASZ Kft.-vel.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy Devecser Város
Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely"
megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac”  területén lévő villamos rendszer teljeskörű
felújítása érdekében Varga László e.v. (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.) által elkészített
műszaki dokumentációt az alábbiak részére kerüljön megküldésre: 
▪ Varga László e.v. (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.)
▪ Kolonics Tibor e.v. (8460 Devecser, Fekete A. u. 50.)
▪ Imre Sándor e.v. (8483 Somlószőlős, Kossuth u. 27.)
▪ Villkasz Kft. (Devecser, Somló u. 1.) 
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  műszaki  dokumentáció
elkészítését követően az ajánlattételi felhívást az 1. pont szerinti vállalkozások részére küldje
meg. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2017. május 31.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

117/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja,
hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú
27 ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a
„Használt-cikk piac”  területén lévő villamos rendszer teljeskörű
felújítása érdekében Varga László e.v. (8481 Somlóvásárhely, Vasút u.
3/A.)  által  elkészített  műszaki  dokumentációt  az  alábbiak  részére



kerüljön megküldésre: 

▪ Varga László e.v. (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.)
▪ Kolonics Tibor e.v. (8460 Devecser, Fekete A. u. 50.)
▪ Imre Sándor e.v. (8483 Somlószőlős, Kossuth u. 27.)
▪ Villkasz Kft. (Devecser, Somló u. 1.) 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki
dokumentáció elkészítését követően az ajánlattételi felhívást az 1. pont
szerinti vállalkozások részére megküldje. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
               
Határidők: 1./-2./ 2017. május 31.

Szünet.

Szünet után.

13./     Napirendi     pont:

623 hrsz.-ú ingatlanban – Devecser, Jókai u. 1. - villamos szerelési munkák

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ez  azért  szükséges,  mert  idő  közben  a  Startmunka
programon  belül  két  hűtőkamrát  is  elhelyeztünk  az  épület  hátsó  részében.
Szükséges lenne, hogy ne hosszabbítóról kelljen működnie ennek a két rendszernek. Illetve
nyilván  szeretnénk  folyamatosan  az  egész  ingatlant  használhatóvá  tenni,  ezért  szükséges,
hogy itt a villamos szerelési munkákat elkezdjük. 
 
Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:  A  bizottság
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a kivitelezést.
 
Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser  Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 623 hrsz.-ú –  Devecser, Jókai u. 1.) - ingatlanba beépített 2 db
hűtőkamra üzemeltetése céljából a villamos megtáplálási munkák kivitelezésével bízza meg
Varga László e.v.-t (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.)  371.450,- Ft (AM) összegben.
2./ A Képviselő-testület a kivitelezési munkák értéket a 2017. évi költségvetésbe a Startmunka
program keretében betervezett saját forrás összegéből biztosítsa. 
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Varga  László e.v.-val (8481
Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.) a Vállalkozási szerződést megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2017. május 31.

      



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

118/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 623 hrsz.-ú –
Devecser, Jókai u. 1.) - ingatlanba beépített 2 db hűtőkamra
üzemeltetése céljából a villamos megtáplálási munkák kivitelezésével
megbízza Varga László e.v.-t (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.)
371.450,- Ft (AM) összegben.

2./ A Képviselő-testület a kivitelezési munkák értéket a 2017. évi
költségvetésbe a Startmunka program keretében betervezett saját
forrás összegéből biztosítja. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Varga
László e.v.-val (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.) a Vállalkozási
szerződést megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ 2017. május 31.

14./     Napirendi     pont:

Devecser, Szent I. 17. sz. alatti ingatlan belső fűtési rendszer kiépítése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Még 2015. februárjában vásároltuk meg az osztrák Raiffeisen
Banktól  ezt  az  ingatlant  3.000.000,-Ft-ért.  Elkezdtük  a  rendbe  tételét.  Tavaly  elkészült  a
villamoshálózat, illetve bekerültek a kazánok. Szükséges volt folytatni a fejlesztést és most a
radiátor és a fűtési rendszer hiányzó elemei kerülnének beépítésre. Kértünk több árajánlatot, a
bontó  bizottság  nyilván  a  legolcsóbbat  választotta  ki  és  ez  alapján  döntött  a  gazdasági
bizottság is. 
 
Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A bizottság döntött
és  Pölczmann  István  egyéni  vállalkozót  hozta  ki  győztesnek.  Javasoljuk  a  szerződés
megkötését 1.825.401,-Ft-tal. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy kérjük meg a vállalkozót,
hogy egyben a vízvezeték szerelést  és  a  csövezést  is  vizsgálja  felül,  mert  télen nem volt
leeresztve a víz és valószínű, hogy a rendszer elfagyott. Ennek a felülvizsgálatát is végezze el,
nehogy utána új pályázatot kelljen kiírni erre a feladatra külön.            
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Egyetértek. Annyit szeretnék még elmondani, hogy hétfőn
várom  a  Vöröskereszt  szerződés  tervezetét,  ugyanis  1.740.000,-Ft  támogatási  összegről
egyeztünk  meg  még  korábban,  amit  kifejezetten  a  Szent  Imre  utca  17.-ben  szeretnénk
felhasználni.  A számlákat  már  az  eddig  véghez  vitt  felújításokról  a  Vöröskeresztnek  már
átadtam  és  be  is  fogadták.  Ennek  fejében  várjuk  a  hozzájárulásukat  az  ingatlan  további



felújításához.  Tájékoztatásként  szeretném elmondani,  hogy az ingatlan  egyik részét  a  régi
orvosi rendelőt használná a Vöröskereszt, a középső részben szeretnénk a devecseri Polgárőr
Egyesületnek egy irodát kialakítani, illetve van még egy lakásrésze az épületnek, ahol pedig
szolgálati lakást alakítunk ki. 
 
Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság véleményét
figyelembe véve állapítsa meg, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 355
hrsz.-ú "orvosi rendelő" megnevezésű 291 m2 nagyságú - Szent I. u. 17. - ingatlan
felújításával kapcsolatban szükséges belső fűtési rendszer kiépítési munkáinak elvégzésére
kiírásra került beszerzési eljárásra 
 Pölczmann István e.v. (8452 Halimba, Dózsa Gy. u. 2.) és a
 Brunner és Társa Kft. (8460 Devecser, Jókai u. 6.) 
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 355 hrsz-ú "orvosi rendelő" megnevezésű
291 m2 nagyságú - Szent I. u. 17. - ingatlan felújításával kapcsolatban szükséges belső fűtési
rendszer kiépítési munkáinak elvégzésére  kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének
Pölczmann István e.v.-t (8452 Halimba, Dózsa Gy. u. 2.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot –  bruttó 1.825.401,-
Ft összegben – Pölczmann István e.v. tette.
3./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 355 hrsz-ú "orvosi
rendelő" megnevezésű 291 m2 nagyságú - Szent I. u. 17. - ingatlan felújításával kapcsolatban
szükséges belső fűtési rendszer kiépítési munkáinak elvégzésével kapcsolatban felmerülő
vállalkozási díj összegének fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből biztosítsa.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg, és a Vállalkozási szerződést Pölczmann István e.v.-val (8452 Halimba, Dózsa Gy.
u. 2.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ 2017. április 30.

         
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

119/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló
Bizottság véleményét figyelembe véve megállapítja, hogy Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező 355 hrsz-ú "orvosi rendelő"
megnevezésű 291 m2 nagyságú - Szent I. u. 17. - ingatlan felújításával
kapcsolatban szükséges belső fűtési rendszer kiépítési munkáinak
elvégzésére kiírásra került beszerzési eljárásra 

 Pölczmann István e.v. (8452 Halimba, Dózsa Gy. u. 2.) és a
 Brunner és Társa Kft. (8460 Devecser, Jókai u. 6.) 

által benyújtott ajánlata érvényes.



2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve megállapítja, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező 355 hrsz-ú "orvosi rendelő" megnevezésű 291 m2 nagyságú -
Szent I. u. 17. - ingatlan felújításával kapcsolatban szükséges belső
fűtési rendszer kiépítési munkáinak elvégzésére  kiírásra került
beszerzési eljárás nyertesének Pölczmann István e.v.-t (8452 Halimba,
Dózsa Gy. u. 2.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot –  bruttó
1.825.401,- Ft összegben – Pölczmann István e.v. tette. 

3./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező 355 hrsz-ú "orvosi rendelő" megnevezésű 291 m2 nagyságú -
Szent I. u. 17. - ingatlan felújításával kapcsolatban szükséges belső
fűtési rendszer kiépítési munkáinak elvégzésével kapcsolatban
felmerülő vállalkozási díj összegének fedezetét az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséből biztosítja.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg, és a Vállalkozási
szerződést Pölczmann István e.v.-val (8452 Halimba, Dózsa Gy. u. 2.)
megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ 2017. április 30.

15./     Napirendi     pont:

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti terve

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ugye  ez  volt  az,  amit  Igazgató  Úr  az  előző  ülésen  már
előterjesztett.  Annyit  kértem én is  és a  Jegyző Úr is,  hogy az üzleti  terv egészüljön ki a
bevételi  oldallal.  Ennek  Igazgató  Úr  eleget  tett,  kalkulált  egy várható  bevételt.  Tegnap  a
gazdasági bizottság ülésén elhangzott néhány olyan dolog, amit szintén be lehetne építeni az
üzleti tervbe. Én azt gondolom, ezt a vitát nem most kellene lefolytatnunk, hanem holnap úgy
is  más  témában  össze  fogunk  ülni  és  akkor  lehetőség  lenne  Jegyző  Úrral,  Pénzügyi
Irodavezető Asszonnyal és Igazgató Úrral ezt  megbeszélni.  Kérném a Képviselő-testületet,
hogy a jelenlegi dokumentációt fogadjuk el, hiszen Igazgató Úr teljesítette azt, amit az előző
ülésen kértünk.
 
Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:  A  bizottság
megtárgyalta és javasolja az üzleti terv elfogadását azzal, hogy a kórház területe nem szerepel 
az üzleti tervben, nem szerepel a Startmunka programban, ezért egészüljön ki. Egyben kéri a 
Képviselő-testületet,  illetve  a  Polgármester  Urat,  hogy  a  költségvetésben  szereplő
20.000.000,-Ft-os  támogatás  helyett  a  feladatok  elvégzéséhez  rendeljük  oda  a  megfelelő
anyagi  hátteret  is.  A  pénzmaradványa  4.213.000,-Ft  volt  a  Kft.-nek,  ami  már  részben



felhasználásra  került.  De  a feladatokat  el  kell  végezni.  Ez  a  Kft.  nem  nyereségorientált
szervezet, hanem ez egy nonprofit szervezet, ami a közfeladatokat kell, hogy ellássa, ehhez
pedig a pénzt oda kell rendelni. 
 
Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti tervét fogadja el
és az abban foglalt önkormányzati feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet
biztosítsa.
2./  A Képviselő-testület hatalmazza el a polgármester, hogy fenti döntéséről Ács Attila
ügyvezető igazgatót írásban tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2017. április 15.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

120/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
üzleti tervét elfogadja és az abban foglalt önkormányzati feladatok
elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja.

2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy fenti
döntéséről Ács Attila ügyvezető igazgatót írásban tájékoztassa és a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ 2017. április 15.

16./     Napirendi     pont:

Iparterületen árok kialakítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az előző képviselő-testületi ülésen tettem fel kérdéseket, arra
vonatkozólag, hogy milyen kára származott az önkormányzatnak abból, hogy az iparterületen
az  árok  kialakítása  nem  történt  meg  2013-ig.  Mi  is  csak  idővel  értesültünk  azokról  a
hiányosságokról, amelyek az iparterületet érintik. Én arra lettem volna kíváncsi, hogy ki volt
az önkormányzat részéről a kapcsolattartó, aki a kivitelezővel, illetve a tervezővel, az egész
projekttel kapcsolatban intézkedett. Én úgy értelmezem, bizonyos fokig mindenképpen kár,
hogy most 2017-ben kell kifizetni ennek az ároknak a kialakítását annak ellenére, hogy az
iparterület létrehozására rendelkezésre állt, annak idején a 215.000.000,-Ft, ha jól emlékszem.
Szeretném,  ha  arról  döntenénk  akármennyire  is  fájó  ez  anyagilag,  hogy  az  iparterületen
tervezett árkot az önkormányzat pótlólagosan készítse el. Hiszen azok a beruházok, akik az



elmúlt  időben  megvásárolták  ezeket  a  területeket,  számukra  igen  fontos,  hogy  az  az
infrastruktúra, ami a területhez tartozik a tervek szerint, az valóban ott legyen. Ezért kértünk
be árajánlatokat. Mivel a Városüzemeltetési Kft.-n keresztül történt eddig is és fog történni az
iparterület  kivitelezésének a  befejezése,  engedélyeztetése,  ezért  én magam is részt  tudtam
venni  a  bontó  bizottsági  ülésen,  hiszen  nem  az  önkormányzat  a  megrendelő  és  hát  a
legalacsonyabb  árat  választotta  a  bontó  bizottság.  Átadom  a  szót  a  gazdasági  bizottság
elnökének, hogy hogyan döntött a bizottság. 
 
Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A bizottság úgy
döntött, hogy akkor Borbély Csaba egyéni vállalkozó kapja meg a munkát 3.937.000,-Ft-tal.
Egyben a bizottság kéri, hogy ezt az összeget a Kft.-nek a vízi közmű számláról történjen a
finanszírozása és az eddig elvégzett geodéziai felmérést, a nádaratásnak a költségeit is vegyük
figyelembe  és  azt  a  pénzt  is  adjuk  át  és  fizesse  ki  a  Kft.  Felhívnám a  figyelmet,  hogy
szerződés  kötésnél,  Borbély Csaba egyéni  vállalkozónál  a  szerződésben a  műszaki  vezető
személyét  meg kell  jelölni  és  annak megfelelően a  kapcsolattartó  a  vállalkozóval,  meg a
műszaki  vezetővel  kell  a  kivitelezést  elvégeztetni,  illetve  szakszerűsíteni.  Nem  egy  kis
munkáról  van  szó,  közel  2200  m3  föld  mozgatásáról  van  szó,  mert  a  területről  a  vizet
mindenképpen le kell vezetni mindenhogyan.

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm Elnök Úr. Egyetértve azzal, hogy a legolcsóbb
ajánlatot  fogadjuk  el,  Borbély  Csaba  vállalkozót  bízzuk  meg  az  árok  kialakításával
3.937.000,- Ft-os összeggel, nagyságrendileg. Ezt feltenném szavazásra.

Kovács László alpolgármester: Meg, ami elhangzott a bizottság javaslata, a nádaratás.

Ferenczi Gábor polgármester: Arról szeretnék külön szavazni, ha lehet.

Kovács László alpolgármester: Jó. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a
Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011 munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4462/2012.
ügyszámú vízjogi létesítési engedélye alapján a csapadékvíz elvezető árok kiépítésre kerüljön
a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.)
közreműködésével. 
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság véleményét
figyelembe véve állapítsa meg, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011 munkaszámú
M-5 rajzszámú terve alapján a csapadékvíz elvezető árok építési munkáinak elvégzésére
kiírásra került beszerzési eljárásra a
I.  Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft. (8300 Tapolca, Hagymagasi út 2.) - bruttó
4.532.630,- Ft,
II. Borbély Csaba e.v. (8481 Somlóvásárhely, Viola út 2.) - bruttó 3.937.000,- Ft, és a
III. ZSILIP 2008 Kft. (8202 Veszprém, Pf.: 720) – bruttó 4.991.100,- Ft
által benyújtott ajánlata érvényes.
3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy
Devecser  Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a



Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011 munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a
csapadékvíz elvezető árok építési munkáinak elvégzésére kiírásra került beszerzési eljárás
nyertesének Borbély Csaba egyéni vállalkozót (8481 Somlóvásárhely, Viola út 2.) hirdeti ki
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot – bruttó 3.937.000,- Ft – Borbély Csaba e.v. tette. 
4./ A Képviselő-testület úgy határozzon, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011
munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a csapadékvíz elvezető árok építési munkáinak
elvégzésével kapcsolatban felmerülő vállalkozási díj összegének fedezetét a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. - mint a vízjogi létesítési engedély jogosultja –  köteles
megfinanszírozni, amelyhez az Önkormányzat a szükséges összeget a vízi-közmű számlájáról
biztosítsa.
5./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg, és kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a
Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011 munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a
csapadékvíz elvezető árok építési munkáinak elvégzésére vonatkozó Vállalkozási szerződést
Borbély Csaba e.v.-val (8481 Somlóvásárhely, Viola út 2.) kösse meg.
6./ A Képviselő-testület kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy a Pannonterv-Veszprém Kft. által készített tervek alapján megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetési  engedély iránti kérelmét a jogszabály szerint összeállított
dokumentációkkal a hatóság felé nyújtsa be.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Ács Attila ügyvezető igazgató
Határidők: 1./-5./ azonnal
6./ kivitelezési munkák befejezését követően azonnal

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

121/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a Pannonterv-Veszprém Kft.
1121-1-2011 munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség 4462/2012. ügyszámú vízjogi létesítési engedélye
alapján a csapadékvíz elvezető árok kiépítésre kerüljön a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.)
közreműködésével.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló
Bizottság véleményét figyelembe véve megállapítja, hogy Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú
ingatlanon a Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011 munkaszámú M-
5 rajzszámú terve alapján a csapadékvíz elvezető árok építési
munkáinak elvégzésére kiírásra került beszerzési eljárásra a
I. Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft. (8300 Tapolca, Hagymagasi
út 2.) - bruttó 4.532.630,- Ft,



II. Borbély Csaba e.v. (8481 Somlóvásárhely, Viola út 2.) - bruttó
3.937.000,- Ft, és a
III. ZSILIP 2008 Kft. (8202 Veszprém, Pf.: 720) – bruttó 4.991.100,-
Ft
által benyújtott ajánlata érvényes.

3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve megállapítja, hogy Devecser  Város Önkormányzata tulajdonát
képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a Pannonterv-Veszprém
Kft. 1121-1-2011 munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a
csapadékvíz elvezető árok építési munkáinak elvégzésére kiírásra
került beszerzési eljárás nyertesének Borbély Csaba egyéni vállalkozót
(8481 Somlóvásárhely, Viola út 2.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot – bruttó 3.937.000,- Ft – Borbély Csaba e.v. tette. 

4./ A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Devecser Város
Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon
a Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011 munkaszámú M-5
rajzszámú terve alapján a csapadékvíz elvezető árok építési
munkáinak elvégzésével kapcsolatban felmerülő vállalkozási díj
összegének fedezetét a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. -
mint a vízjogi létesítési engedély jogosultja –  köteles
megfinanszírozni, amelyhez az Önkormányzat a szükséges összeget a
vízi-közmű számlájáról biztosítja.

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg, és felkéri a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/9
hrsz.-ú ingatlanon a Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011
munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a csapadékvíz elvezető
árok építési munkáinak elvégzésére vonatkozó Vállalkozási szerződést
Borbély Csaba e.v.-val (8481 Somlóvásárhely, Viola út 2.) megkösse.

6./ A Képviselő-testület felkéri a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Pannonterv-Veszprém
Kft. által készített tervek alapján megvalósult vízi létesítmények
üzemeltetési engedély iránti kérelmét a jogszabály szerint összeállított
dokumentációkkal a hatóság felé nyújtsa be.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Ács Attila ügyvezető igazgató

Határidők: 1./-5./ azonnal
                6./ kivitelezési munkák befejezését követően azonnal

Ferenczi  Gábor  polgármester: A nádaratással  nekem  az  a  problémám,  hogy  azt  nem
rendeltem meg. 



 
Bendes  István jegyző: Az a  helyzet,  hogy e  nélkül  nem lehetett  volna  felmérni  és  nem
lehetett  volna  árajánlatokat  adni.  Gyakorlatilag  ennek  a  révén  készülhetett  el  a  geodéziai
árajánlat, e nélkül ez nem valósulhatott volna meg. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Világos, de akkor Igazgató Úr megrendelte? Ez a problémám
itt igazából. 
 
Holczinger     László     képviselő: No komment. 
 
Ács Attila Városüzemeltetési Nonprofit Kft. igazgató: Ez a boríték bontásnál dőlt el, hogy
mi  történt.  Akkor  derült  ki.  Ennél  a  bontási  bizottságnál  bent  voltam,  hogy  melyik  a
legolcsóbb ajánlat  és akkor derült  ki,  hogy ott  a geodéziai  felmérésnek és az úgynevezett
nádvágásnak meg kell, hogy történjen ahhoz, hogy el tudják végezni a további munkát. Ennek
az összege 217.000,-Ft. Akkor derült ki, hogy ez egy külön költségként szerepel.  
 
Bendes István jegyző: Nem olyan vészes. 
 
Ferenczi  Gábor  polgármester: Nincs  ezzel  baj,  de  nem  lehetne  úgy,  hogy  először
megbeszéljük, hogy nádat kell aratni, aztán megrendeljük. Itt ilyen 21.000,-Ft-os tételekről is
szavazgattunk és 0 forintról is a Startmunka programnál és komoly fennakadást okozott, most
ilyen alapon én is kötözködhetnék, hogy ezt 217.000,-Ft-os a munkát senki nem rendelte meg.
Én azután értesültem róla, hogy ez el lett végezve, hogy ez már megtörtént.  
 
Ács Attila Városüzemeltetési Nonprofit Kft. igazgató: Igazából ez a döntés, hogy ez az
árok  a  Kft.-n  keresztül  fog  menni  ez  most  itt  első  alkalommal  nyilvános,  hogy a  Kft.-n
keresztül  fog  működni.  Erről  még  nekünk  semmilyen  papírunk,  megállapodásunk,
szerződésük nincsen. A bontásnál azonosultam azzal, illetve a bontásnál vettem észre, hogy ki
a  legolcsóbb  és  akkor  derült  ki,  hogy  itt  egyéb  költségek  is  felmerültek.  Nem annak  a
vállalkozónak volt a legolcsóbb az árajánlata, aki már ezt a geodézia felmérést elvégezte. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Kicsit olyan az érzése az embernek, hogy azért csinálta meg
ez a vállalkozó a geodézia felmérést, meg a nádaratást, mintha abban bízott volna, hogy ő lesz
megbízva. 
 
Holczinger     László     képviselő: Bármelyik  vállalkozó,  aki  ott  volt  a  helyszínen,  akik  meg
lettek  hívva,  azok  tulajdonképpen  mind  tisztában  voltak  azzal,  hogy mit  kell  elkészíteni.
Mindenki egyforma tájékoztatást, egyforma pályázati kiírást kapott. 
 
Ferenczi  Gábor polgármester: Nyilván azért  logikus,  hogy a  Városüzemeltetési  Kft.-nél
maradjon  ez  a  projekt,  mert  2011-ben,  6  évvel  ezelőtt  döntött,  az  akkori  önkormányzati
testület,  hogy  itt  ezen  a  területen  létrehoz  egy  iparterületet  és  akkor  megbízta  a
Városüzemeltetési  Kft.-t  azzal,  hogy  átadott  egy  215.000.000,-Ft-os  összeget  és  a
Városüzemeltetési  Kft.  feladata  volt,  hogy  az  iparterület  elkészüljön  és  a  szükséges
engedélyek,  dokumentációk  elkészüljenek.  Majd  az  április  ülésen  ennek  pontosan  utána
járunk,  hogy  mi  volt  ennek  az  oka,  hogy  ez  mégsem  így  történt.  Ha  2011-ben  az
önkormányzat megbízta a Kft.-t, akkor nem bírálom felül a döntésüket és úgy logikus, hogy
most már végig vigye ezt a projektet.  Az ő nevére szólnak az engedélyek is. Nádaratással
kapcsolatban  akkor  megköszönném,  ha  először  megbeszélnénk.  Én  ezt  így  nem  tudom
elfogadni. 



 
Kovács  László  alpolgármester: Megpróbállak  meggyőzni.  Annak  idején  volt  a  szemét
felméréssel  kapcsolatos  költség,  ott  is  gyorsan  kellett  intézkedned  és  megtetted.  Én  nem
tudom, hogy most itt ki volt, aki rendelte, de teljesen jó szándékkal hozzáteszem. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Igaza van Alpolgármester Úrnak, de ha jól emlékszem annak 
is kétszer futottunk neki. 
 
Kovács László alpolgármester: De meg lett szavazva?
 
Ferenczi Gábor polgármester: Nem mondom, hogy a következő ülésen nem szavazom meg,
de én ezt most így nem tudom. Én ezt alaposan szeretném végig olvasni, alaposan utána járni 
és akkor azután fogjuk ezt tárgyalni. 
 
Bognár Ferencné képviselő: Nem rendeltük meg, de mégis kifizetjük? Megszavaztatjuk? Itt
50.000,-Ft-on szőrszálhasogatás volt, meg vita. Erről már el kellett volna számolni 2013-ban. 
 
Mayer Gábor képviselő: Nekem az a vélemény menjünk vissza az előző napirendre és akkor
azt is vonjuk vissza, és utána megkérdezem a Polgármester Urat, hogy tulajdonképpen ki az,
aki megakasztja ezeknek a beruházásoknak a kivitelezését.

Ferenczi Gábor polgármester: Melyik napirendi ponthoz?

Mayer Gábor képviselő: Az árok ásást. Az előző döntésünket.
 
Bognár Ferencné képviselő: De ennek már meg kellett volna történnie.  
 
Kovács László alpolgármester: Nem biztos Anikó, ez ki fog derülni.

Mayer Gábor képviselő: A vitát nem mi generáljuk Polgármester Úr, hanem Önök ketten. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Vitát lezárom. A következő ülésen újra napirendre fogjuk
venni. Mondom a közbeszerzési anyag késve jött meg. Úgy gondolom az a korrekt, ha ennek
utána járunk. 

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi  Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő,  a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon a Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011
munkaszámú M-5 rajzszámú terve alapján a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4462/2012. ügyszámú vízjogi létesítési engedélye
alapján a csapadékvíz elvezető árok kiépítése érdekében előzetesen elvégzett geodéziai
felmérés (24.000,-Ft + Áfa), kaszálás (192.000,-Ft+Áfa) díja mindösszesen 216.000,-Ft + Áfa
a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.) - mint
közreműködő –  által kifizetésre kerüljön a Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft. (8300
Tapolca, Hegymagasi út 2.) részére, melynek fedezetét az Önkormányzat a vízi-közmű
számlájáról biztosítsa.



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját értesítse, valamint a szükséges
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester      
Határidők: 1./-2./ 2017. április 15.

A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

122/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Devecser Város
Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0162/9 hrsz.-ú ingatlanon
a Pannonterv-Veszprém Kft. 1121-1-2011 munkaszámú M-5
rajzszámú terve alapján a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4462/2012. ügyszámú
vízjogi létesítési engedélye alapján a csapadékvíz elvezető árok
kiépítése érdekében előzetesen elvégzett geodéziai felmérés (24.000,-
Ft + Áfa), kaszálás (192.000,-Ft+Áfa) díja mindösszesen 216.000,-Ft
+ Áfa a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser,
Hunyadi u. 21.) - mint közreműködő –  által kifizetésre kerüljön a
Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft. (8300 Tapolca, Hegymagasi út
2.) részére, melynek fedezetét az Önkormányzat a vízi-közmű
számlájáról biztosítja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
         
Határidők: 1./-2./ 2017. április 15. 

Ferenczi Gábor polgármester: Műszaki ellenőr?
 
Holczinger     László     képviselő: Én ezek után nem vállalom. 
 
Mayer Gábor képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy Elnök Úr önként elvállalja a
megrendelő részéről, hogy ezt az egész munkafolyamatot ellenőrzi. Ezt értük el vele, hogy
most azt mondja, hogy köszöni szépen, de nem vállalja. 
 
Bognár Ferencné képviselő: Most megszavaztátok, aztán visszaléptek? Én nem értem mi
folyik itt gyerekek. 

Kovács László alpolgármester: Itt nincs visszalépés.
 
Holczinger  László  képviselő: Nagyon  egyszerű  a  helyzet.  A Jegyző  Úrral  és  Szentes
Gábornéval  mentünk  ki,  hogy  megnézzük  tulajdonképpen  miről  van  szó.  A helyszínen
tapasztaltuk,  hogy tulajdonképpen ott  egy ároknak kellene lenni,  de a közbeszerzésben az
nincs  bent,  ami  korábban  kiírásra  került.  De  a  felszíni  vízelvezetést  el  kell  végezni,  a



területekről a felszíni vizet el kell vezetni. Akkor merült fel, hogy keressünk kivitelezőket,
akik erre képesek. Kértünk ajánlatokat. Én helyszíni szemlét tartottam a kivitelezőkkel, akik
kaptak meghívást.  Tulajdonképpen nem tudtunk semmit  tenni,  mert  nem volt  meg a telek
határ sem és két méteres nád volt. Akkor megkaptam a megvalósulási tervet. Jöttem a Jegyző
Úrhoz, hogy mit  lehet tenni.  Jegyző Úr mondta,  hogy hát természetesen,  mert addig nem
tudunk csinálni semmit, nem tudjuk mit akarunk mert nem látjuk egymást a nádtól. Akkor
vállalta az egyik jelölt, hogy megcsinálja a nádaratást és itt tartunk.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen és 5:2-re meg is szavazta a testület, szerintem menjünk
akkor tovább és n megköszönöm Elnök Úrnak a tevékenységét,  melyet  megköszöntem az
előző ülésen is. Valóban nagy segítség volt. Menjünk szerintem tovább.

17./     Napirendi     pont:

Rendezési tervhez kapcsolódó főépítészi tevékenység ellátása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Ezt is tárgyalta a gazdasági bizottság.

Ács Attila a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. igazgatója elhagyta az üléstermet.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Itt arról van szó,
hogy több építészt kell megkeresnünk. 4 ajánlatkérés van, ezeket ki kell küldeni. A bizottság
egyhangúlag támogatta. Felmerült az is, hogy a korábbi építészt lehetne alkalmazni, Mezei
Lászlót, de tervezőként vett itt rész a területen, akkor ez így ütközne, ezért azt gondoltuk neki
nem adunk lehetőséget.
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Örömmel találkoznék Mezei László Úrral, már csak azért is,
mert  olyan  építészeti  csodák  találhatóak,  a  településünkön,  főleg  a  Petőfi  téren  a  járda
kialakításával  kapcsolatban,  ami  a  párját  ritkítja  a  világon.  Ezzel  kapcsolatban  örömmel
tájékozódnék.  Voltak olyan járdák, amik nem vezettek az úthoz és olyan gyalogátkelő is,
amihez nem kapcsolódott járda.                 
 
Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város
Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési eszközeinek felülvizsgálat céljából
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet alapján a főépítészi feladatok ellátására ajánlattételi felhívást küldjön
az alábbiak részére:

 Hori & Viki Design Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.)
 Tér-Metszet Építész és Mérnöki Iroda Kft. (8255 Balatonrendes, László Gyula utca 3.)
 Bujdosó Judit főépítész (8248 Nemesvámos, Petőfi u. 1.)
 Tóth Árpád építész (8400 Ajka, Futó u. 4.)



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy  az ajánlattételi felhívást az 1./
pont szerintiek részére megküldje.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal      

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

123/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési
eszközeinek felülvizsgálat céljából a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint a
főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapján a főépítészi feladatok ellátására ajánlattételi felhívást küld az
alábbiak részére:

 Hori & Viki Design Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.)
 Tér-Metszet Építész és Mérnöki Iroda Kft. (8255 Balatonrendes,  

László Gyula utca 3.)
 Bujdosó Judit főépítész (8248 Nemesvámos, Petőfi u. 1.)
 Tóth Árpád építész (8400 Ajka, Futó u. 4.)

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  az
ajánlattételi felhívást az 1./ pont szerintiek részére megküldje.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal      

18./     Napirendi     pont:

Rendezési terv módosításhoz – bányaterület - kapcsolódó főépítészi tevékenység
ellátása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi   Gábor     polgármester: Itt is átadom a szót Elnök Úrnak. 
 
Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A  bizottság
megtárgyalta és Hornyák Attila urat javasolja a Hori & Viki Design Kft.-t. A Leier Hungária
fogja  finanszírozni  ezt  az  összeget.  Meg kell  kötni  vele  a  szerződést  250.000,-Ft  +  ÁFA
összegben. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Szeretném megköszönni a Jegyző Úrnak és a Hivatalnak,
amit lehetett mindent megtett annak érdekében, hogy minél gyorsabb legyen az eljárás. 



 
Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leier téglagyár meglévő
bányaterületének bővítése céljából szükségessé vált Devecser város településrendezési
eszközei módosítása miatt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint a főépítészi
tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján a főépítészi feladatok
ellátására bízza meg a Hori & Viki Design Kft. -t (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.) 250.000,- Ft
+ ÁFA összegen.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja alá
azzal, hogy a felmerült –  bruttó 317.500,- Ft –  költségeket a teljesítés igazolást követően a
Leier Hungária Kft. (9024 Győr, Baross Gábor u. 42.) köteles megfizetni a Hori &  Viki
Design Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.) részére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

124/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leier
téglagyár meglévő bányaterületének bővítése céljából szükségessé vált
Devecser város településrendezési eszközei módosítása miatt a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet, valamint a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet alapján a főépítészi feladatok ellátására
megbízza a Hori & Viki Design Kft. -t (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.)
250.000,- Ft + ÁFA összegen.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megbízási szerződést aláírja azzal, hogy a felmerült – bruttó 317.500,-
Ft – költségeket a teljesítés igazolást követően a Leier Hungária Kft.
(9024 Győr, Baross Gábor u. 42.) köteles megfizetni a Hori &  Viki
Design Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.) részére.

 Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

 Határidők: 1./-2./ azonnal

19./     Napirendi     pont:

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális



fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” - pályázat beadása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kérném a Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázat
beadását.  Ahogyan jeleztem a napirend tárgyalásánál,  ugye itt  a közétkeztetés fejlesztésén
belül  az  óvodai  étkeztetés  fejlesztése  van  bent  Devecser  vonatkozásban.  95%-os  a
támogatottsága. Azt gondolom ez elég magas. 
 
Kovács László alpolgármester: Kettő napirendi pont van. Az első, hogy az óvoda induljon el
ezen. A második napirendi pontnál pedig, hogy ki legyen a pályázatírónk.

Ferenczi Gábor polgármester: Én akkor visszaadnám a szót Elnök Úrnak és ha elmondaná
mind a kettőt.
 
Holczinger     László     képviselő: Mindkettő esetben a legjobb tudomásom szerint az ADITUS
Zrt. nyerte meg a pályázat elkészítését, őt hozta ki nyertesnek a Bíráló Bizottság. Az összegek
azok  elég  húzósak,  de  egy 200.000.000,-Ft-os  pályázatról  van  szó,  így akkor  az  a  közel
10.000.000,-Ft belekerülhet a rendszerbe.
 
Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program keretében
a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező 1168 hrsz-ú "kivett óvoda" megnevezésű –  Vackor Óvoda, Egységes
Óvoda-Bölcsöde - 5139 m2 nagyságú ingatlanban lévő konyha fejlesztésére „Devecseri óvoda
konyha fejlesztése” címmel pályázatot kívánjon benyújtani. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be, és a
szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2017. április 30.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

125/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Vidékfejlesztési Program keretében a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra Devecser Város
Önkormányzata tulajdonát képező 1168 hrsz-ú "kivett óvoda"
megnevezésű – Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde - 5139 m2

nagyságú ingatlanban lévő konyha fejlesztésére „Devecseri óvoda
konyha fejlesztése” címmel pályázatot kíván benyújtani. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a



pályázatot nyújtsa be, és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ 2017. április 30.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a VP6-
7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra beadandó Fenntartási és üzemeltetési
terv elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra az 
 N & S Tanácsadó Kft. (1012 Budapest, Várfok u. 15/C.)
 Millefolium Stratégiai Kft. (1162 Budapest, Fürge u. 39.)
 ADITUS Zrt. (1054 Budapest, Báthori u. 3.)
által benyújtott ajánlat érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a VP6-
7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra beadandó Fenntartási és üzemeltetési
terv elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének az ADITUS  Zrt.-t
(1054 Budapest, Báthori u. 3.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – bruttó 650.000,- Ft – az ADITUS Zrt. tette.
3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a VP6-
7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra beadandó pályázathoz a Fenntartási és
üzemeltetési terv elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban
felmerült megbízási díj összegének – bruttó 650.000,- Ft - fedezetéül a 2017. évi költségvetést
jelöli meg azzal, hogy a Megbízási díj sikeres pályázat esetén kerülhet kifizetésre, és azt a
pályázat terhére el kell számolni.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”
tárgyú pályázati felhívásra beadandó pályázathoz Fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése
tárgyában a Megbízási szerződést az ADITUS Zrt.-vel (1054 Budapest, Báthori u. 3.) kösse
meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

126/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe



véve megállapítja, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a VP6-7.2.1-
7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra
beadandó Fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése tárgyában
kiírásra került beszerzési eljárásra az 

 N & S Tanácsadó Kft. (1012 Budapest, Várfok u. 15/C.)
 Millefolium Stratégiai Kft. (1162 Budapest, Fürge u. 39.)
 ADITUS Zrt. (1054 Budapest, Báthori u. 3.)

által benyújtott ajánlat érvényes.

2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve megállapítja, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a VP6-7.2.1-
7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra
beadandó Fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése tárgyában
kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének az ADITUS Zrt.-t (1054
Budapest, Báthori u. 3.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot – bruttó 650.000,- Ft – az ADITUS Zrt. tette.

3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve megállapítja, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a VP6-7.2.1-
7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra
beadandó pályázathoz a Fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése
tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült
megbízási díj összegének – bruttó 650.000,- Ft - fedezetéül a 2017. évi
költségvetést jelöli meg azzal, hogy a Megbízási díj sikeres pályázat
esetén kerülhet kifizetésre, és azt a pályázat terhére el kell számolni.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-
7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú pályázati
felhívásra beadandó pályázathoz Fenntartási és üzemeltetési terv
elkészítése tárgyában a Megbízási szerződést az ADITUS  Zrt.-vel
(1054 Budapest, Báthori u. 3.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal



20./     Napirendi     pont:

EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése  térségi  szemléletben – kedvezményezett
térségek” - projekt előkészítési feladatok ellátása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ez  az  a  pályázat,  ahol  több  település  érintett.  A bontó
bizottság döntött az előkészületi, előkészítése feladatok ellátásáról.

Holczinger     László     képviselő: Ezt is az ADITUS Kft. kapta meg. 
 
Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az EFOP-
1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”
tárgyú pályázati felhívásra beadandó Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítése
tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra az 
 N & S Tanácsadó Kft. (1012 Budapest, Várfok u. 15/C)
 Millefolium Stratégiai Kft. (1162 Budapest, Fürge u. 39.)
 ADITUS Zrt. (1054 Budapest, Báthori u. 3.)
által benyújtott ajánlat érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az EFOP-
1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”
tárgyú pályázati felhívásra beadandó  Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítése
tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének az ADITUS  Zrt.-t (1054 Budapest,
Báthori u. 3.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot – bruttó 10.510.800,- Ft – az ADITUS Zrt. tette.
3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az EFOP-
1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”
tárgyú pályázati felhívásra beadandó pályázathoz a Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült megbízási díj
összegének –  bruttó 10.510.800,-  Ft - fedezetéül a 2017. évi költségvetést jelöli meg azzal,
hogy a Megbízási díj sikeres pályázat esetén kerülhet kifizetésre, és azt a pályázat terhére el
kell számolni.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az EFOP-1.5.3-16 „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” tárgyú pályázati
felhívásra beadandó pályázathoz a Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítése
tárgyában a Megbízási szerződést az ADITUS Zrt.-vel (1054 Budapest, Báthori u. 3.) kösse
meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

127/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve megállapítja, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az EFOP-1.5.3-16
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek” tárgyú pályázati felhívásra beadandó Helyi
emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítése tárgyában kiírásra került
beszerzési eljárásra az 

 N & S Tanácsadó Kft. (1012 Budapest, Várfok u. 15/C)
 Millefolium Stratégiai Kft. (1162 Budapest, Fürge u. 39.)
 ADITUS Zrt. (1054 Budapest, Báthori u. 3.)

által benyújtott ajánlat érvényes.

2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve megállapítja, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az EFOP-1.5.3-16
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek”  tárgyú pályázati felhívásra beadandó
Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítése tárgyában kiírásra
került beszerzési eljárás nyertesének az ADITUS  Zrt.-t (1054
Budapest, Báthori u. 3.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot – bruttó 10.510.800,- Ft – az ADITUS Zrt. tette.

3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve megállapítja, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az EFOP-1.5.3-16
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek”  tárgyú pályázati felhívásra beadandó
pályázathoz a Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítése
tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült
megbízási díj összegének – bruttó 10.510.800,- Ft - fedezetéül a 2017.
évi költségvetést jelöli meg azzal, hogy a Megbízási díj sikeres
pályázat esetén kerülhet kifizetésre, és azt a pályázat terhére el kell
számolni.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az EFOP-
1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek”  tárgyú pályázati felhívásra beadandó
pályázathoz a Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítése



tárgyában a Megbízási szerződést az ADITUS Zrt.-vel (1054 Budapest,
Báthori u. 3.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal

21./     Napirendi     pont:

Veszprém  Megyei  Pedagógiai  Szakszolgálat  Devecseri  Tagintézménye
átszervezésének véleményezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez  egy  technikai  szavazás  lényegében.  Itt  az  oktatási
bizottság elnökének adom át a szót. 
 
Mayer Gábor képviselő; Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Arról van szó,
hogy az óvoda épület mellett volt a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat devecseri
intézménye és ők most átköltöztek a tankerület helyére, az Árpád u. 1. szám alá. Ezt szeretnék
természetesen az alapító okiratba és egyéb iratokba véghez vinni. Ez egy technikai jellegű
kérdés, az oktatási bizottság is egyhangúlag támogatta. 
 
Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület értsen egyet a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri
Tagintézményének átszervezésével az alábbiak szerint:
A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri Tagintézményének 
- ügyviteli telephelye: 8460 Devecser, Árpád u. 7. fsz. 1.
- köznevelési és egyéb alapfeladat: 8460 Devecser, Árpád u. 1. fsz. 1.
- a feladatellátást szolgáló vagyon és felette való rendelkezés és használat joga: 8460
Devecser, Árpád u. 1. fsz. 1.
- helyrajzi száma: 577/A/1
- hasznos lapterület: 60,68 nm.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Veszprémi
Tankerületi Központot értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2017. április 23.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

128/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:



1./ A Képviselő-testület egyetért a Veszprém Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Devecseri Tagintézményének átszervezésével az alábbiak
szerint:

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri
Tagintézményének 
- ügyviteli telephelye: 8460 Devecser, Árpád u. 7. fsz. 1.
- köznevelési és egyéb alapfeladat: 8460 Devecser, Árpád u. 1. fsz. 1.
- a feladatellátást szolgáló vagyon és felette való rendelkezés és
használat joga: 8460 Devecser, Árpád u. 1. fsz. 1.
- helyrajzi száma: 577/A/1
- hasznos lapterület: 60,68 nm.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Veszprémi Tankerületi Központot értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. április 23.

22./     Napirendi     pont:

Fanni  Házat  Támogató  Alapítvánnyal  kötendő  együttműködési  megállapodás
tervezete

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Mint az bizonyára ismert még szeptemberben nyílt meg a
Fanni  Ház,  ami  egy  korai  fejlesztési  központ,  amiből  nagyon  kevés  van  az  országban.
Magyarországon a  korai  fejlesztés  még gyermekcipőben jár.  Talán  a  Pető  intézetet  sokan
ismerik, ahol hasonló tevékenység folyik. Tulajdonképpen ez egy kicsi Pető Intézet, viszont
reméljük  majd  nagy  lesz.  Hatalmas  dolog  Devecserben,  hogy  egy  ilyen  intézménnyel
rendelkezünk,  már  csak  azért  is  fontosnak  tartom,  hogy  támogassuk  hiszen  minden  új
intézmény számára nehéz az indulás. Viszont nem lenne egyoldalú ez a támogatás, hiszen ők
cserébe  biztosítanák,  hogy  az  összes  devecseri  gyermeket  felmérik,  mégpedig  olyan
eszközökkel  és  módszerekkel,  amit  jelenleg  nem  tud  a  védőnői  szolgálat,  a  pedagógiai
szakszolgálat  teljes  körűen  elvégezni,  mivel  sem  eszközzel,  sem  szakemberrel  nem
rendelkeznek. Itt van egy rés a rendszerben, amit a kormány is elismert. A közelmúltban volt
egy sajtótájékoztató, ahol az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről valaki nyilatkozta,
hogy  az  idei  évben  a  korai  fejlesztésre,  ha  jól  emlékszem  6  milliárd  Ft-ot  különít  el  a
kormány. Talán ebből a forrásból a Fanni Ház is tud részesülni valamilyen módon. Ezért én
szeretném  megkérni  a  Jegyző  Urat,  mint  a  Kistérségi  Társulás  Munka  Szervezetének
Vezetőjét, hogy a következő kistérségi ülésre terjesszük elő, hogy a kistérségi településekkel
együtt hozzunk létre egy konzorciumot és ez a konzorcium tudjon pályázni feladat ellátáshoz
szükséges forrásra az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Egyébként több polgármester
kollégával egyeztettem az elmúlt hetekben és Séfer Hajnalkánál jártunk is a Fanni Házban a
nyirádi és kolontári polgármesterrel. Minden önkormányzat, ha a saját közigazgatási területén
élő  gyermekeket  támogatja  oly  módon,  hogy  az  esetlegesen  fejlődési  rendellenességgel



született gyermekeket eljuttatja a Fanni Házba és ennek a költségét át tudná vállalni, akkor ez
mind  a  települések  közösségének,  mind  magának  az  intézménynek  egyformán  előrelépés
lenne.  Nem  is  gondolnánk,  de  Devecser  vonatkozásában  is  többen  érintettek.  Ehhez  a
szűréshez lenne szükséges egy támogatást nyújtanunk, ha jól emlékszem akkor 555.000,-Ft
szerepel az előterjesztésben. Sötétben tapogatódzunk, mert nyilván előbb a diagnózist  kell
felállítani.  Ha  a  diagnózis  megvan,  akkor  tovább  tudjuk  gondolni,  hogy  hogyan  tudunk
segíteni azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke fejlesztésre szorul.  Úgy gondolom, az
önkormányzat a lehetőségei szerint segítette a szülőket az elmúlt időben.
 
Dr.  Németh  Ákos  Pál  ügyvéd: Annyit  szeretnék  mondani,  hogy  a  Fanni  Ház  jelenleg
alapítvány,  ahogy  hallottam.  Viszont, ha  együttműködési  megállapodás  lenne,  hogy  a
közhasznú szervezetekről szóló törvény keretei közé beférjen majd két év múlva, mert akkor
lehetne  közhasznú  alapítvány olyan  együttműködés  kellene,  hogy az  önkormányzat  kvázi
feladat jellegű együttműködést határozna meg a Fanni Házzal. A Fanni Ház alapítványnak is
jó lenne, mert az adó 1%-át be tudná fogadni, illetve egyéb más támogatásokat, amit így natúr
társadalmi szervezetként nem tud. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm  Ügyvéd  Úrnak  a  hozzászólását,  illetve  azt
szeretném kérni, hogy mielőtt aláírnánk az együttműködési megállapodást, szeretném kérni az
Ügyvéd Úr szakmai segítségét, hogy ezt mindenképpen jogi szemmel is nézze át és tegyen
javaslatot, ha szükséges. 
 
Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:  A  bizottság
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja az 555.000,-Ft támogatást. 37 gyermekről van szó. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Szeretném megköszönni  Óvári  Márton  Képviselő  Úrnak,
mert hallottam, hogy támogatta az intézményt. Ez egy korrekt dolog. Korábban megígérte,
hogy támogatni fogja és ezt meg is tette, úgyhogy köszönöm.
 
Óvári Márton képviselő; Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke: Köszönöm. A bizottság is tárgyalta s támogatta a Fanni Ház kérelmét. 
 
Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Fanni Házat Támogató Alapítvánnyal történő együttműködést
támogassa. Az alapítvány részére 555.000,-Ft támogatást biztosítson, melynek fedezetéül az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének. 6. melléklet 215. sor „Keretösszeg egyéb
szervezeteknek” támogatása jogcímet jelölje meg. 
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat
készíttesse el. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ folyamatos

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

129/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:



1./ A Képviselő-testület a Fanni Házat Támogató Alapítvánnyal
történő együttműködést támogatja. Az alapítvány részére 555.000,-Ft
támogatást biztosít, melynek fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének. 6. melléklet 215. sor „Keretösszeg egyéb
szervezeteknek” támogatása jogcímet jelöli meg. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges
dokumentumokat készíttesse el. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos

23./     Napirendi     pont:

Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével kapcsolatban

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ezt  folyamatosan  meg  kell  tennünk,  ez  egy  korábbi
kötelezettség  vállalása  az  önkormányzatnak.  Ugye  a  Bakonykarszt  Zrt.-vel  állunk
kapcsolatban és a fejlesztéseket egy ütemterv szerint meg kell valósítani.  
 
Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A  bizottság
tárgyalta és két határozati javaslat van előttünk. Ugye gyakorlatilag csak egy adminisztratív
intézkedésről van szó, hogy ne kelljen minden évben behozni, hanem a következő időszakban
megadjuk a lehetőséget a Bakonykarsztnak és intézkedhet ebben a témában. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Egyetértek, tehát hozzunk egy olyan határozatot, hogy ezt a
döntési jogkörünket átadjuk a Bakonykarsztnak.
 
Bendes István jegyző: Ugye azért kell két határozat, mert az egyik az ivóvízről szól, a másik
pedig a szennyvízről. 
 
Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-32276-1-003-01-02
MEKH kóddal rendelkező 34. sorszámú Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért
Felelőse, tárgyalja meg a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére
vonatkozó napirendi pontot.
2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-
testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz-
és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.



3./ A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet
készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló
eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő
Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.
4./ A Képviselő-testület fogadja el, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási
díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárása megindítása érdekében befizeti és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll
rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és
szolgáltatási díjat megfizeti.
5./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező, az elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére,
benyújtására és jóváhagyási eljárásban való képviseletre szóló Megállapodást az
Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./, 3./, 5./ 2017. március 31.
4./ folyamatos

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

130/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-
32276-1-003-01-02 MEKH kóddal rendelkező 34. sorszámú
Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse,
megtárgyalta a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
készítésére vonatkozó napirendi pontot.

2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
(2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

3./ A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT
Zrt. a vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét
követően, a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években
készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és
jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.
 



4./ A Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes
igazgatási és szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a
jóváhagyási eljárása megindítása érdekében befizeti és amennyiben
lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben
ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a
BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat
megfizeti.

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékletét képező, az elkövetkező években készítendő
Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és jóváhagyási
eljárásban való képviseletre szóló Megállapodást az Önkormányzat
nevében írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./, 3./, 5./ 2017. március 31.
                  4./ folyamatos

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-32276-1-001-00-11
MEKH kóddal rendelkező 60. sorszámú Devecser szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-
rendszer Ellátásért Felelőse, tárgyalja meg a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.
2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-
testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz-
és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
3./ A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet
készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló
eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő
Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.
4./ A Képviselő-testület fogadja el, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási
díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárása megindítása érdekében befizeti és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll
rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és
szolgáltatási díjat megfizeti.
5./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező, az elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére,
benyújtására és jóváhagyási eljárásban való képviseletre szóló Megállapodást az
Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./, 3./, 5./ 2017. március 31.



4./ folyamatos

A Képviselő-testület  7  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az  alábbi
határozatot hozta:

131/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-
32276-1-001-00-11 MEKH kóddal rendelkező 60. sorszámú
Devecser szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
(2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

3./ A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT
Zrt. a vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét
követően, a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években
készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és
jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.
 
4./ A Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes
igazgatási és szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a
jóváhagyási eljárása megindítása érdekében befizeti és amennyiben
lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben
ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a
BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat
megfizeti.

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékletét képező, az elkövetkező években készítendő
Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és jóváhagyási
eljárásban való képviseletre szóló Megállapodást az Önkormányzat
nevében írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./, 3./, 5./ 2017. március 31.

                   4./ folyamatos



24./     Napirendi     pont:

A  devecseri  rekultivált  szilárd  hulladéklerakó  telep  2017.  évi  monitoring
vizsgálatainak elvégzésére pályázati kiírásról szóló döntés meghozatala

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szintén  technikai  döntés,  hiszen  van  egy  fenntartási
kötelezettségünk van a korábban létrehozott rekultivált szilárd hulladéklerakó esetében. 
 
Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A  bizottság
tárgyalta és 4 szervezettől kérünk ajánlatot. Amikor megérkezik az ajánlat el fogjuk dönteni ki
lesz a nyertes. 
 
Bendes  István  jegyző: Két  határozat  kell.  Az  egyikben  megbíznánk  a  bíráló  bizottság
elnökének Holczinger László elnök urat, tagjainak Óvári Márton elnök urat és Cserny Pál
bizottsági  tagot.  A másik  pedig,  hogy  kiküldjük  4  vállalkozásnak  a  monitoring  árajánlat
kérést.  
 
Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017. évi vizsgálatai” tárgyában
beszerzési eljárást kívánjon lefolytatni a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről
szóló szabályzata alapján jelen határozatban foglaltak szerint:
- A Képviselő-testület 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló
szabályzata alapján meghívásos eljárást kívánjon lefolytatni.
- A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a beszerzési eljárással kapcsolatosan a
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatában meghatározott
intézkedések megtételére.
-  A Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek:
A Bíráló Bizottság elnöke: Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke 
A Bíráló Bizottság tagjai: Óvári Márton Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke
Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja
2./ A Képviselő-testület a „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017. évi vizsgálatai”
tárgyában kiírandó beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges ajánlattételi felhívást hagyja
jóvá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:



132/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017.
évi vizsgálatai”  tárgyában beszerzési eljárást kíván lefolytatni a
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján jelen határozatban foglaltak
szerint:

- A Képviselő-testület 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján meghívásos
eljárást kíván lefolytatni.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési
eljárással kapcsolatosan a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatában
meghatározott intézkedések megtételére.

-  A Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek:
A Bíráló Bizottság elnöke: Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság elnöke 
A Bíráló Bizottság tagjai:  Óvári Márton Szociális, Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja

2./ A Képviselő-testület a „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017.
évi vizsgálatai” tárgyában kiírandó beszerzési eljárás lefolytatásához
szükséges ajánlattételi felhívást jóváhagyja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ azonnal

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a „Devecseri rekultivált
hulladéklerakó 2017. évi vizsgálatai”  tárgyában kiírásra kerülő beszerzési eljárással
kapcsolatos ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:
 TERRATEST Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.)
 Sziklai Mérnöki Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 11. fszt. 4.)
 TitanAragon-IT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9012 
Győr, Újkút utca 9.)
 ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd 
utca 3. A 2/33.)
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

133/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
„Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017. évi vizsgálatai”
tárgyában kiírásra kerülő beszerzési eljárással kapcsolatos
ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:

 TERRATEST Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.)
 Sziklai Mérnöki Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 11.
fszt. 4.)
 TitanAragon-IT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (9012 Győr, Újkút utca 9.)
 ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (8000
Székesfehérvár, Honvéd utca 3. A 2/33.)

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./ azonnal

25./     Napirendi     pont:

Vegyes     ügyek:

b) Polgármesteri válaszok felmerült kérdésekre

Ferenczi  Gábor polgármester: Tegnap  a  gazdasági  bizottsági  ülésen  Holczinger  László
Elnök  Úr  kérdezte,  hogy mit  tudok  a  Devecser-Pusztamiske  közötti  fakivágásról.  Én  azt
találtam  mondani,  hogy  a  vállalkozó  kifizette  ezt  az  összeget.  Rosszul  mondtam,  mert
összekevertem két projektet. Ez az a vállalkozó, aki tavaly elvégezte a munkát a Raskovics
kert mellett, azt az összeget valóban kifizette. Ez a munka viszont még folyamatban van. Az
önkormányzat által foglalkoztatott erdész, Horváth László elvégezte a felmérést, a vállalkozó
ez alapján elvégezte  a kivágást.  Itt  a  megállapodás  úgy volt,  amiről  döntött  a Képviselő-
testület, hogy a munka fejében kivágott fa mennyiség 1/3-a a vállalkozót illeti, 2/3-a pedig az
önkormányzatot. Mégpedig oly módon, hogy ezt mi fele-fele arányban fogjuk megkapni fa,
illetve apríték mennyiségben. Durván egy kamionnyi fát és egy kamionnyi aprítékot fogunk
kapni. Ez a terület valójában nem erdő, hanem egy szabadon nőtt növényekkel teli terület,
aminek  a  rendezése,  gondozása  az  önkormányzat  feladata,  ezért  döntöttünk  úgy,  hogy
megbízzuk  ezt  a  vállalkozót.  Ezt  tudom elmondani.  Nyilván amikor  a  pontos  elszámolás
elkészült akkor pontosan elszámolunk. Ha gondolják az erdészünket lehívhatjuk az ülésre, ha
gondolják, a gazdaságira is. 
 
Holczinger     László     képviselő: Köszönöm szépen. 
 
Ferenczi  Gábor  polgármester: A fűtési  rendszerek  többször  előkerültek.  Mayer  Gábor
Igazgató Úr is a mai napon az iskolával kapcsolatban is jelezte. Azt gondolom, hogy az összes
fűtés rendszerünket felül kellene vizsgálni a nyár folyamán. Embert próbáló tél volt és most



derültek ki, hogy milyen teherbírásúak ezek a rendszerek. Azt javaslom, hogy az iskolába a
nyári  szünet  alatt  nézzük  át  az  összes  radiátort,  légtelenítsünk,  nézzük  át  a  teljes  fűtés
rendszert és a karbantartási munkákat is végezzük el. Erről döntsön majd a Képviselő-testület.
Ugyanez  igaz  sajnos  az  összes  intézményünk  fűtési  rendszerére.  Nem tudok  olyan  fűtési
rendszert mondani, amivel ne lett volna probléma a tél folyamán. Mindegyiket kivétel nélkül
javítani kellett. Az aprítékos fűtéssel kapcsolatban el kell mondani, hogy még a karbantartási,
meg javítási költségekkel együtt is nagyságrendekkel olcsóbb, mintha gázzal fűtenénk. Azt
gondolom, hogy megbízhatnánk Farkas Róbert kollégánkat, hogy ezt az egészet koordinálja
és nyáron legyen akkor rendbe rakva az össze fűtési rendszer.

c) Az 5/263-6/2017. számú birtokvédelmi határozat ismertetése

Ferenczi  Gábor  polgármester: Szeretném  ismertetni  a  Meggyeserdő  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesület  birtokvédelmi  ügyében  meghozott  5/263-6/2017.  számú  határozat  tartalmát.
(Határozat felolvasása.) Amit tájékoztatásként szeretnék elmondani, hogy ismételten küldtünk
egy levelet,  hogy március 31-ig legyen szíves elhagyni a Devecser közigazgatási területén
bitorolt  területeket  a  Meggyeserdő Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület,  illetve  annak elnöke.  Azt
tervezem,  hogy  április  1.  napjával  birtokba  vesszük  a  területet.  Megköszönjük  azt  a
tevékenységet, amelyet máshol kifejtett, mert arra biztos máshol nagy szükség volt, de azt a
tevékenységet,  amit  itt  Devecserben  kifejtettek  azt  nem tudom megköszönni.  Mert,  mint
ahogy elhangzott a használt-cikk piac üzemeltetésével kapcsolatban 1.000.000 m3 szemetet,
egy tönkretett  villanyhálózatot,  egy tönkretett  kamerarendszert,  egy leszerelt  szaniterekkel
rendelkező mellékhelyiséget hagyott hátra. Mindamellett egyébként közel 5 millió forintos
villanyhátralékot.  Tehát  nem  tudok  olyan  dolgot  említeni,  amivel  itt  Devecserben  akár
díszpolgárrá lehetne avatni Orbán János elnök urat. Nagyjából ennyit szeretnék elmondani. 
 
Kozma György képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy hogyan képzeli a birtokba vételt?
 
Ferenczi  Gábor polgármester: Ezt most  nem mondom el  stratégiai  okok miatt,  ez  hadd
maradjon meglepetés. 
 
Kozma  György  képviselő: Azért  kérdezem,  mert  egyébként  egy  ilyen  jellegű  lépéshez
testületi határozat kell. Ezt akkor tudja megkapni, ha előtte tájékoztat minket, akár rendkívüli
ülésen is. Tájékoztatna bennünket arról, hogy ezt hogyan képzeli el, az attól való félelmemben
kérem ezt, nehogy olyan következményei legyen, hogy a város fogja elszenvedni. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Természetesen. Mivel a mai nap érkezett meg ez a határozat
fontosnak tartottam, hogy legyen egy tájékoztatás.  Mindenképpen egyeztethetünk,  de nem
kívánom nyilvános ülésen stratégiai okok miatt, mert félő, hogy esetleg az ellenérdekű fél
információkhoz vagy segítséghez jut. 
 
Kovács László alpolgármester: Nem kell testületi döntés. 
 
Dr.  Németh Ákos  Pál  ügyvéd: Alpolgármester  Úrnak  igazat  kell,  hogy adjak,  nem kell
testületi döntés, tekintettel arra, hogy a testület felmondta és birtokba akarta venni. Ez alapján
kell  elmozdulnia a Polgármester Úrnak. Az, hogy Devecser ennyire toleráns volt,  én nem
lettem volna. Nyugodtan birtokba veheti Devecser ezt az ingatlant, mert akkor megkapta a
felmondást, ugye a testület felhatalmazta a Polgármestert a felmondásra és egyben birtokba
vételre. Az, hogy az Egyesület marhaságot adott be, már bocsánat a kifejezésért, de jogászi



háttérrel felvértezve ilyen butaságot beadni, hogy birtokvédelem. Ugyanis senki nem zavarta
meg a birtoklásban, csak birtokba szerette volna venni Devecser, de nem vette birtokba, tehát
birtokolhatja az Egyesület. Ő nem bérlő, hanem Latanya kezelő, tehát ő azokat a területeket
használhatja,  amire maga a tulajdonos nem tart  igényt.  Nyilván az ő hozzájárulása is kell
elvileg, de ez a hozzájárulás inkább tájékoztatás, de ez se kell. Devecser ezen igényét már
kifejtette, nem egy felmondásban, hanem többe. Úgy gondolom, hogy birtokba lehet venni.
Nyilván, ha vannak ott különböző tárgyai, cuccai, ami nem szemét, de lehet nehéz lesz ezt
szétválogatni, azoknak a megőrzéséről Devecser gondoskodik, aztán egy őrzési díjat ki lehet
számlázni. 
 
Kozma György képviselő: Ez megint olyan dilemma, hogy mi mit értékelünk szemétnek és ő
mit. Az, hogy ő milyen értéket ad a saját holmiainak az megint egy másik kérdés. Én csak
azért kérem, hogy óvatosan járjanak el, mert egyszer már fejre álltak.  
 
Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: A szakértői véleménynek pont az volt a lényege, hogy mi a
szemét és mi nem a szemét, tehát ott elég rendesen el lett különítve. Most, ha van ott egy
rossz traktor, ami nincs mert úgy gondolom, hogy ő elvitt onnan mindent azokat félre kell
rakni és meg kell őrizni. 
 
Ferenczi  Gábor polgármester: Köszönöm Ügyvéd  Úrnak  a  támogató  szavakat  ebben  a
szabadságharcban, amit Orbán János ellen vív az önkormányzat. Ahogy Ügyvéd Úr szokott
fogalmazni Devecser lassan visszaveszi a provinciáit. Reméljük a jobb oldal után a bal oldal
is  visszakerül  a  fennhatóságunk  alá.  Természetesen  Kozma  Képviselő  Úrral  szívesen
egyeztetek, de nem nyilvános ülésen. 
 
Kozma  György  képviselő: Az  az  igazság,  hogy  Ügyvéd  Úr  elmondta  onnantól  az  én
felelősségem véget  ért.  Ha ő azt  mondja,  hogy így van akkor  elfogadom, ő a  jogvégzett
ember. 
 
Ferenczi  Gábor  polgármester: A  lényeg,  hogy  hadi-tervet  csata  előtt  nem  teszünk
közkincsé.  Maradjunk  a  Meggyeserdő  bal  oldalán.  Most  az  épületek  hasznosításáról
beszélgessünk egy kicsit. Ugye korábban a testület döntött arról, hogy Somló és Környéke
Íjász Egyesületnek biztosítunk ott egy hangárt. Tűkön ülnek, hogy mikor tudják ezt birtokba
venni.  Azt  gondolom,  hogy  az  önkormányzati  birtokba  vétellel  együtt  ez  megtörténhet.
Ígértünk egy hangárt a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek is. A kérdésem az lenne,
hogy korábban döntött a testület arról, hogy Kara Lászlónak biztosított egy ingatlan részt. Ha
jól  emlékszem  október  15-én  volt  az  a  határozatunk,  ami  arról  szól,  hogy  április  15-ig
szerződést  kell  kötni.  Én  nem kötöttem meg  ezt  a  szerződést,  mégpedig  azért  nem mert
feltétlenül  meg  akartam  várni  azt,  hogy  mi  lesz  a  birtokba  vétellel.  Én  megkötném  a
szerződést, de nem tudom, hogy 2 hétre van-e értelme, tehát április 1-től - április 15-ig. Nem
kötném visszamenőleg, már csak azért sem mert nekünk ez egy rendkívül kényes állapot.
Kara  László  tulajdonképpen  nem  az  önkormányzat  engedélyével,  hanem  Orbán  János
engedélyével tartózkodik a területen. Ő engedélyezte, hogy ott zenés táncos rendezvényeket
tartson. Én csak azért kérdezem, mert március vége van. Ha a testület úgy dönt, hogy adjuk
bérbe, akkor meg kellene hosszabbítani a határozatban szereplő április 15-ei dátumot, mert 2
hétre nincs értelme. 
 
Kovács László alpolgármester: Akarod Polgármester Úr?
 
Ferenczi  Gábor polgármester: Őszintén  szólva  az  elmúlt  hónapokban nem tudok olyan



jellegű problémáról, ami miatt nem lehetne megkötni ezt a szerződést. Az is tény, hogy az
ingatlanra még többet fordított, mint amennyi a bérleti díj lett volna. Tulajdonképpen most ott
van egy olyan ingatlan részünk, ami teljesen használható. Egyedül a fűtésrendszer hiányzik,
de használható. Van benne víz, szennyvíz, villany. Nekem személy szerint nincs ellenvetésem.
Én úgy gondolom, ha bérbe adjuk akkor azt egy évre kellene. Vagy a másik opció, hogy úgy
dönt a testület, nem adja bérbe. Én április 1-jét javasolnám és egy évre. 
 
Óvári Márton képviselő: Szerintem egyelőre legyen meg a birtokba vétel és utána beszéljük
meg.

Ferenczi Gábor polgármester: Viszont most az a baj, hogy egy jogon kívüli helyzet van,
mert tulajdonképpen a területen van meg nincs is. Nem Ügyvéd Úr?  
 
Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Nem bérlet van, hanem használat.  Ugye annál, ahol nincs
jogcím bérlet, ott használati díjat kell elszámolni. 
 
Kovács László alpolgármester: Ugye mondhatjuk azt, hogy jóhiszeműen használta, mert a
testület  részéről  volt  felhatalmazás,  hogy  meg  legyen  kötve  a  szerződés,  csak  nem  lett
megkötve. 
 
Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Meg még nincs körül írva az a rész, mert én még vizuálisan
nem tudom elképzelni. Ilyenkor érdemes behatárolni a területet, nehogy több kár keletkezzen,
mint amit hozott. Használati díjként lehet elszámolni. Most van egy jóhiszemű használata,
amíg az önkormányzat azt nem mondja, hogy vége. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Amíg úgy döntünk, hogy nem kötünk bérleti szerződést én
javasolnám, hogy legalább használati díjat kérjünk. 
 
Bendes  István  jegyző: Arra  kellene  odafigyelni,  hogy  mivel  április  15-ig  adott  az
önkormányzat engedélyt, április 15-ig hadd használja a jelenlegi használó a területet, legyen
lojális az önkormányzat és ne kérjen használati díjat sem a korábbi és az április 15-ig terjedő
időszakra. Április 15-tel ez megszűnt és kezelje ekként az önkormányzat. 
 
Kovács László alpolgármester: Érkezett kérvény ezzel kapcsolatban?
 
Ferenczi Gábor polgármester: Írásos kérvény nem, csak Kara László jelezte, hogy ő fizetne,
csak akkor kellene egy szerződés. 
 
Holczinger     László     képviselő: Sok mindent fel kellene újítani, sok mindent ki kell javítani.
Szeretné, ha az önkormányzat ehhez hozzájárulna. Ez is benne van a pakliban. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Tulajdonképpen az az álláspontja, hogy eddig az ingatlanra
fordított összegek bár magasabbak, mint a bérleti díj lett volna, ő nullában megegyezne, ha
április  1-jével  szerződést  kötnénk.  Ő m2 arányosan fizetne  a  beltéri  és  a  kültéri  ingatlan
részek után havi bérleti díjat. 
 
Dr.  Németh  Ákos  Pál  ügyvéd: Akkor  rögzíteni  kellene,  nehogy  az  legyen,  hogy  állag
megóvó beruházásokra meg igényt tart. Nem jó ez szerződés nélkül.

Bognár Ferencné képviselő kiment az ülésteremből.



 
Kozma  György  képviselő: Úgy  emlékszem  erre  a  megállapodásra,  amit  én  nagyon
elleneztem, hogy volt egy felajánlás, hogy megtesz mindent az átalakításért és nem kér ezért
semmit, hanem csak használni akarja. 
 
Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: A legjobb lenne, ha rögzítenénk. Meg mondom a területet is
rögzítenénk, hogy a többi esetleges bérlőt vagy használót ne zavarja. Minden egyes bérlőnél,
használónál rögzíteni kellene a határokat. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Amit Jegyző Úr mondott elfogadnám, hogy április15-ig ne
foglalkozzunk vele és a következő ülésre hívjuk el a bérlőt, hogy akar-e valóban bérlővé válni
s addig akkor meg tudjuk tenni, amit Ügyvéd Úr javasolt, hogy lerögzítjük vele a területet
pontosan. 
 
Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Vizuális rajz kellene, hogy kinek, mi az elhatárolható területe,
mert  onnantól  nagy bonyodalom lesz.  ha  tele  leszünk  bérlővel.  Az  egyik  a  másikra  fog
mutogatni. 
 
Kozma György képviselő: Legyen gazdája a területnek. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Javasolnám, az íjász egyesület,  a tűzoltó egyesület,  és Dr.
Kara  László  tart  igényt  a  területen  és  javaslom,  hogy a  következő  ülésre  mind  a  három
érintettet hívjuk el és rögzítsük milyen, mekkora területre tartanak igényt és mit nyújtanak
cserében. Döntsünk róla a következő ülésen. 
 
Kozma György képviselő: Milyen biztosítékokat adnak erre az ígéretre. Én elhiszem, mert
mindenki ígér, de lehet, ha arról lesz szó, hogy be kell tartani, akkor más lesz majd a leányzó
fekvése. Ajánlanám, hogy nézzük meg a jegyzőkönyveket, amik októberben készültek, hogy
akkor mi hangzott el konkrétan.

Bognár Ferencné képviselő visszaérkezett az ülésterembe.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Rendben, én akkor tovább is mennék. Még Mayer Gábor
Képviselő Úr kérdezte, hogy volt arról szó, hogy a kapura ígért meg egy összeget. 
 
Mayer Gábor képviselő: Ő azt mondta, hogy át is utalta az önkormányzatnak. Azóta sincs az
iskolán nagykapu. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Igen, mi a kapunak létrehozását azt vállaltuk, én az ülés előtt
össze is futottam Németh Péter kovácsmesterrel, aki adna rá egy ajánlatot, csütörtökön hozná.

Dr.  Németh  Ákos  Pál  ügyvéd: Kauciózzunk,  igaza  van  Képviselő  Úrnak,  itt  a  kapuból
kiindulva, hogy vagy lesz kapu, vagy nem. Viszont ott van a pénze, a kaució akkor nincs vita.

Ferenczi Gábor polgármester: Ő utalt át egy összeget, amit ő úgy gondolt, hogy a kapura
utalta át, viszont a pénzügyünk meg nem úgy gondolta. Ezt a dolgot rendezné, és megígérte,
hogy utal át egy összeget erre. Az lenne a korrekt, hogy a következő ülésre minden érintettet,
akinek ingatlant a Meggyeserdő bal oldalán átadnánk elhívnánk a gazdasági bizottsági ülésre.



d) Szél utcai járdaépítéssel kapcsolatos lakossági kérelem

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Van egy kérelem a lakosságtól, aminek a lényege, hogy a Szél
utcából  kaptunk  egy  megkeresést,  hogy  ne  építsünk  járdát.  Ennek  a  megkeresésnek  nagyon
egyszerűen eleget tenni, mivel nincs is betervezve ebbe az utcában ezen a szakaszon járda. A Szél
utca egyik oldala szerepel az idei Startmunka programban, de az pont másik oldal. Ugyan is a
Startmunka programban csak meglévő járdaszakaszoknak a felújítását tudjuk végezni. Itt amiről
ebben a levélben szó van egy új járdaszakasz lenne. Azt megcsináltathatja az Önkormányzat, ha úgy
gondolja, de azt csak a saját költségvetése terhére. Mi a Szél utcában csak a szembe levő oldalt
tudjuk és azt be is vállaltuk az idén.

Kovács László alpolgármester kiment az ülésteremből.

Már pedig a lakók, ha azt kérik, ne építsünk járdát, akkor szerintem tegyünk eleget ennek a kérésnek
és ne építsünk járdát, ha egyetértenek.

Kovács László alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe.

Aztán jövőre változhat az igény. Változhat esetleg az ott lakóknak a hozzánk írott kérése.

Óvári Márton képviselő: Polgármester Úr, még én tettem javaslatot arra, hogy építsünk oda járdát,
mert akik nem írták alá azok meg járdát szerettek volna. Na, ugye ők most megkerestek többünket
ezzel kapcsolatban, mint mondta, Polgármester Urat is, hogy nem szeretnének oda járdát.

Ferenczi Gábor polgármester: Meg olyan is keresett meg, aki szeretett volna.
 
Óvári Márton képviselő: A lényeg az, hogy ennek összességében volt előzménye, mégpedig az,
hogy akkor  ez  meg  is  lett  szavazva,  hogy legyen  ott  járda.  Minden esetre,  ha  amúgy sincs
betervezve, akkor egyértelmű, csak hogy tisztázzuk az előzményt.

Ferenczi Gábor polgármester: Az én magánvéleményem más, mint az ott lakóké, mert én annak
örülnék,  ha Devecserben minden utcában,  mind a két  oldalon lenne járda.  De ez egy magán
vélemény. Na, itt ugye van több aláírás, hogy ők azt szeretnék, hogy ott ne legyen. Nem terveztük
be, úgyhogy akkor most nem lesz. Én Magvas Andrástól elnézést kérek, mert nem tudunk ezzel mit
kezdeni, mert ő most egyedül van. Egyedül ő tőle hallottam, hogy jó volna. Itt nehéz vitatkozni, itt
van hét család, aki meg nem szeretne járdát. Ennyit szerettem volna.

Bendes István jegyző: Hozzatok döntést, hogy elfogadjátok a lakok kérelmét.

Kovács László alpolgármester: Inkább tudomásul vesszük.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület  a  Devecser,  Szél  utcai  járda  építésével  kapcsolatos  lakossági  kérelméről  szóló
tájékoztatót vegye tudomásul.



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

134/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

A  Képviselő-testület  a  Devecser,  Szél  utcai  járda  építésével
kapcsolatos lakossági kérelméről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

e) „Meggyeserdő” Honvéd Nyugdíjas Klub támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretnének 150 ezer forint támogatást kérni az Önkormányzattól.
Az általuk  kezelt  sírok,  emlékművek folyamatos  gondozásához,  az ahhoz szükséges  anyagok,
növények beszerzéséhez. Kirándulások, múzeum látogatások költségeire. Társadalmi kapcsolatok
erősítése,  más hasonló szervezetekkel való kapcsolattartásra,  közös rendezvények megtartására.
Irodai  kellékek  beszerzésére.  Emléktábla  avatására.  Hát  itt  valahogyan  igazságosan  kellene
eljárnunk, mert erről beszéltünk már, hogy van Devecserben három nyugdíjas klub. Én azt tartanám
igazságosnak, hogyha egyformán adnánk mind a három nyugdíjas klubnak. Azt kellene megnézni.
Nem emlékszem rá, hogy kettő esetében döntöttünk-e támogatásról.

Kovács László alpolgármester: Én azt gondolom, hogy eltörpölhetünk ezen, de ez az egyedüli
nyugdíjas  klub,  amelyik  be  van  jegyezve.  A másik  kettő  nincs  bejegyezve.  Őket  csak  az
intézményeinken  keresztül  tudjuk  finanszírozni.  Azt  gondolom,  hogy ezt  eddig  is  megtettük.
Tudjuk, hogy ez mindenképpen költséggel jár, hiszen együtt voltunk Polgármester Úrral azon az
ülésen és amin volt róla szó, hogy vannak költségei, hogyha ők hivatalosan is bejegyzik magukat.
Azt gondolom, hogy ezt az egyenlően kezeljük dolgot, el lehet ezen indulni, de őnekik van egy
kérelmük, amit kiszámoltak és nem dőzsölnek, hogy így mondjam. Ismerem a tevékenységüket
még a mi időnkben kezdtük el az együttműködést, a sírgondozást is és a támogatást is. Előtte nem
fordultak  hozzánk  ilyennel.  Öröm az  hogy  egymásnak  adhattunk  és,  hogy  ez  folytatódik.  A
gazdasági bizottság tárgyalta. Én most azt javasolnám, hogy ne kezdjünk el egyenlősködni. Egyik
nyugdíjas  klub  sem jár  rosszul.  Mert  lehet,  hogyha  kiszámoljuk  a  másikaknak  többet  adunk
különböző dolgokkal.

Ferenczi Gábor polgármester: Én sem akarnám ezt túlbonyolítani.  Természetesen egyetértek
azzal, hogy támogassuk a Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klubot. Sőt itt is megköszönöm azt a
tevékenységüket, amit a március 15-i ünnepségen is megköszöntem, hogy ismét rendbe rakták a
katolikus temetőben a honvéd sírokat. Ezt minden évben megteszik. Rendkívül hálás vagyok ezért.
Magam a 150 ezer forintot támogatom, csak annyit szeretnék kérni, hogy a Makovecz Klubnak is
adjunk egy 150 ezer forintos keretet, és adjunk az Őszi Fény Nyugdíjas Klubnak is egy 150 ezer
forintos keretet.

Bendes István jegyző: Hadd, tegyem azt hozzá, hogy egyenlőségről soha nem beszélhetünk, a
Makovecz Klubnak adjuk a legtöbbet azzal, hogy megvesszük a házat és ott lehetnek. Ha így
nézzük milliós tételeket adunk nekik. Kár ezt feszegetni. Ők ennyit kértek ennyit kellene adni.

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tegnap a gazdasági
bizottsági ülésen döntött, hogy támogassuk.



Ferenczi Gábor polgármester: Nem akarok itt a Jegyző Úrral vitatkozni, én nagyra értékelem a
Honvéd Nyugdíjas Klub munkáját, szeretném is ha elfogadná a testület a 150 ezer forintot, de az
Őszi Fény Nyugdíjas Klub is egyébként a városban folyamatosan szerepel a városi rendezvényeken.
Én azt mondom, mivel nem bejegyzett egyesület, kapcsolódva Alpolgármester Úrhoz, egy keretet el
lehetne fogadni. Eddig is működött ez így. Elmehettek fellépni, egyéb helyekre. Azt gondolom,
hogy ez egy vállalható dolog. Ha megnézzük, valószínű, hogy a tavalyi évben is fordítottunk a két
nyugdíja klubra ennyit. Most rögzíthetnénk egy határozatban, hogy az idei évben egy 150.000,-Ft-
os keretösszeget biztosítunk és akkor az úti költséget adott esetben átvállalja az Önkormányzat.

Holczinger László képviselő: Egyébként tényleg megkapják az 50 ezer forintos támogatást, vagy
100 ezer forintos támogatást, biztosítjuk a gépjárműveket az utazásukhoz. Akkor tényleg legyen egy
keret összeg. 150 ezer forintból gazdálkodjanak mindegyik klub.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Tavaly  is  ennyi  volt  összességében,  ha  összeszámoljuk.  A
bejegyzett klubnak odaadnánk célirányosan, a másik kettőnek pedig egy keretösszeget adnánk. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a „Meggyeserdő” Honvéd Nyugdíjas Klub kérelmének adjon helyt és
részére működési célra 150.000,- Ft támogatást biztosítson, melynek fedezetéül az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 6. melléklet 215. sor „Keretösszeg egyéb
szervezeteknek” támogatása jogcímet jelölje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a
„Meggyeserdő” Honvéd Nyugdíjas Klubot értesítse és a támogatási megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos     

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

135/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a „Meggyeserdő”  Honvéd Nyugdíjas Klub
kérelmének helyt ad és részére működési célra 150.000,- Ft támogatást
biztosít, melynek fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének 6. melléklet 215. sor „Keretösszeg egyéb
szervezeteknek” támogatása jogcímet jelöli meg.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a „Meggyeserdő”  Honvéd Nyugdíjas Klubot értesítse és a
támogatási megállapodást aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos     

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a



döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület az Őszi Fény Nyugdíjas Klub részére működési célra 150.000,- Ft-os
keretet biztosítson az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Nyugdíjas
Klubot értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos  

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

136/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület az Őszi Fény Nyugdíjas Klub részére
működési célra 150.000,- Ft-os keretet biztosít az Önkormányzat 2017.
évi költségvetéséből. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Nyugdíjas Klubot értesítse és a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos  

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Makovecz Nyugdíjas Klub részére működési célra 150.000,- Ft-os
keretet biztosítson az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Nyugdíjas
Klubot értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

137/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Makovecz Nyugdíjas Klub részére működési
célra 150.000,- Ft-os keretet biztosít az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséből. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Nyugdíjas Klubot értesítse és a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 



Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

f) Konkoly József támogatási kérelme Lakóparki főzőversenyre

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Van a főzőverseny melyet most már évek óta megszervez
Konkoly József. Szeretne kérni a zenekarra, valamint a főzőverseny díjak támogatására. Fenti
célra mintegy hetven ezer forintra lenne szüksége. Gazdasági bizottság döntött.

Holczinger  László  képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: A  Bizottság
megtárgyalta és  támogatta.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület Konkoly József kérelmének helyt adjon és a 2017. július 22-én
tartandó Lakóparki Főzőverseny megszervezésére a kérelemben foglaltakra 70.000,- Ft
támogatást biztosítson az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Konkoly József kérelmezőt a
fenti döntésről értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos               

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

138/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület Konkoly József kérelmének helyt ad és a
2017. július 22.-én tartandó Lakóparki Főzőverseny megszervezésére
a kérelemben foglaltakra 70.000,- Ft támogatást biztosít az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Konkoly
József kérelmezőt a fenti döntésről értesítse és a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos      

g) Iparterületen burkolat szélesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Öt méteres aszfalt van és hét méteres kellene. Majd ebbe a



jövő  ülésen  szeretnék  részleteibe  belemenni.  Most  arról  kellene  dönteni,  hogy  kiknek
küldjünk ajánlatot. 

Holczinger László képviselő: STRABAG Általános Építőipari Kft. Veszprém.

Ferenczi Gábor polgármester: Eddig ugye a Baumidex Kft. és a Horváth-ÉP Közmű-, Út-
és Mélyépítő Kft. szerepel, de akkor még kiegészül.

Holczinger László képviselő: COLAS Hungária Zrt.

Több javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Devecser
Iparterületen megvalósuló közlekedési létesítmények forgalomba helyezhetősége érdekében
elkészített műszaki dokumentáció az alábbiak részére kerüljön megküldésre: 
 Baumidex Kft. (8400 Ajka, Ipari Park É-i szektor III/1.)
 Horváth-ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.)
 STRABAG Általános Építőipari Kft. (1117 Budapest, Gábor D. u. 2. Infopark B. épület)
 COLAS Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocsaki út 73.)
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje  meg,  és  kérje  fel  a  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.-t,  hogy a műszaki
dokumentáció elkészítését követően az ajánlattételi felhívást az 1. pont szerinti vállalkozások
részére küldje meg. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Ács Attila ügyvezető igazgató
Határidők: 1./-2./ 2017. május 31.

         
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

139/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja,
hogy a Devecser Iparterületen megvalósuló közlekedési létesítmények
forgalomba helyezhetősége érdekében elkészített műszaki
dokumentáció az alábbiak részére kerüljön megküldésre: 

 Baumidex Kft. (8400 Ajka, Ipari Park É-i szektor III/1.)
 Horváth-ÉP  Közmű-,  Út-  és  Mélyépítő  Kft.  (8360  Keszthely,  

Sömögyei út 1.)
 STRABAG (Általános Építőipari Kft. (1117 Budapest, Gábor D. u. 

2. Infopark B. épület)
 COLAS Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocsaki út 73.)

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy
határozatát  az  érintettek  részére  megküldje,  és  felkéri  a  Devecseri
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.-t,  hogy  a  műszaki  dokumentáció



elkészítését  követően  az  ajánlattételi  felhívást  az  1.  pont  szerinti
vállalkozások részére megküldje. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Ács Attila ügyvezető igazgató
               
Határidők: 1./-2./ 2017. május 31.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel  a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, mint engedélyest, hogy a Devecser Iparterületen
megvalósult közlekedési létesítmény forgalomba helyezhetősége érdekében a
KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft-t (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) bízza meg az
útszélesítéshez szükséges műszaki dokumentáció elkészítésével bruttó 190.500,- Ft értékben.
2./ A Képviselő-testület úgy határozzon, hogy a Devecser Iparterületen megvalósuló
közlekedési létesítmény forgalomba helyezhetősége érdekében szükséges műszaki
dokumentáció elkészítésével kapcsolatban felmerülő megbízási díj összegének fedezetét a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. - mint engedélyes –  köteles megfinanszírozni,
amelyhez az Önkormányzat a szükséges összeget a 2017. évi költségvetéséből biztosítsa.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg, és kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy a megbízási szerződést a KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft-vel (8200 Veszprém,
Radnóti tér 2.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Ács Attila ügyvezető igazgató
Határidők: 1./-3./ azonnal

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

140/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, mint
engedélyest, hogy a Devecser Iparterületen megvalósult közlekedési
létesítmény forgalomba helyezhetősége érdekében a KONSTRUKTÍV
Mérnöki Iroda Kft-t (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) megbízza az
útszélesítéshez szükséges műszaki dokumentáció elkészítésével bruttó
190.500,- Ft értékben.

2./ A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Devecser Iparterületen
megvalósuló közlekedési létesítmény forgalomba helyezhetősége
érdekében szükséges műszaki dokumentáció elkészítésével
kapcsolatban felmerülő megbízási díj összegének fedezetét a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. - mint engedélyes –  köteles
megfinanszírozni, amelyhez az Önkormányzat a szükséges összeget a
2017. évi költségvetéséből biztosítja.



3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg, és felkéri a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a
megbízási szerződést a KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft-vel (8200
Veszprém, Radnóti tér 2.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Ács Attila ügyvezető igazgató

Határidők: 1./-3./ azonnal

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, mint engedélyest, hogy a Devecser Iparterületen
megvalósult közlekedési létesítmények forgalomba helyezhetősége érdekében a
KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft-t (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) bízza meg a
kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátásával bruttó 127.000,- Ft értékben.
2./ A Képviselő-testület úgy határozzon, hogy a Devecser Iparterületen megvalósuló
közlekedési létesítmény forgalomba helyezhetősége érdekében szükséges kivitelezés munkák
műszaki ellenőrzési feladatainak ellátásával kapcsolatban felmerülő megbízási díj összegének
fedezetét a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. - mint engedélyes –  köteles
megfinanszírozni, amelyhez az Önkormányzat a szükséges összeget a 2017. évi
költségvetéséből biztosítsa.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg, és kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy a megbízási szerződést a kivitelezési munka megkezdése előtt a KONSTRUKTÍV
Mérnöki Iroda Kft-vel (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Ács Attila ügyvezető igazgató
Határidők: 1./-3./2017. július 31.     

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

141/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, mint
engedélyest, hogy a Devecser Iparterületen megvalósult közlekedési
létesítmények forgalomba helyezhetősége érdekében a
KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft-t (8200 Veszprém, Radnóti tér
2.) megbízza a kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak
ellátásával bruttó 127.000,- Ft értékben.

2./ A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Devecser Iparterületen
megvalósuló közlekedési létesítmény forgalomba helyezhetősége
érdekében szükséges kivitelezés munkák műszaki ellenőrzési
feladatainak ellátásával kapcsolatban felmerülő megbízási díj



összegének fedezetét a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. -
mint engedélyes –  köteles megfinanszírozni, amelyhez az
Önkormányzat a szükséges összeget a 2017. évi költségvetéséből
biztosítja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg, és felkéri a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a
megbízási szerződést a kivitelezési munka megkezdése előtt a
KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft-vel (8200 Veszprém, Radnóti tér
2.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Ács Attila ügyvezető igazgató

Határidők: 1./-3./2017. július 31.     

Ferenczi Gábor polgármester: Forgalomba helyezési eljárás lebonyolítása.

Holczinger László képviselő: Ez egy kicsit sok.

Ferenczi Gábor polgármester: Én is úgy gondolom. Mi a javaslata?

Holczinger László képviselő: Tárgyaljunk még. Soknak tartom, mert a díjat, a forgalomba
helyezési díjat az Önkormányzatnak kell kifizetni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Nem akartam ezen a mai ülésen belemenni.

Bendes István jegyző: Mennyi az összeg?

Ferenczi Gábor polgármester: 195 ezer forint ez az utolsó. 

Holczinger László képviselő: Összesen 570 ezer forint.

Ferenczi  Gábor polgármester: Egyébként  akkor,  amikor  az  iparterületre  megvolt  a  215
millió, akkor megvolt ezekre is? A műszaki dokumentációra, a műszaki ellenőri feladatokra?

Holczinger László képviselő: Megvolt.

Bendes István jegyző: Meg.

Ferenczi Gábor polgármester: Hogyha már egyszer megvolt a 215 millióban a pénz, nem
értem, hogy miért kell újra kifizetni? Vagy eltűnt a pénz?

Bendes István jegyző: Ennek a szélesítésnek nem volt meg.

Ferenczi Gábor polgármester: Most ne menjünk ebbe bele.

Mayer Gábor képviselő: Hova tűnt el és mikor tűnt el, mert én olvastam egy olyan anyagot,



ahol  az  van  leírva,  hogy  az  út  szélesítésnél  ennyire  tervezték  és  azt  mondták,  hogy  az
ingatlanokat eladják és abból csináltatják meg az utat. Akkor mikor és hova tűnt el a pénz?
Beszélhetünk róla a következő ülésen. Mert mikor lett eladva, kiadta el? Ez a testület nem?
Mikor kellett volna megcsinálni a leírtak szerint? Az eladás után. Nézzük meg és hozzuk be.
Most nem tudtunk előkészülni rá, mert most osztogatják ezeket az előterjesztéseket az ülés
előtt. Nem lehet felkészülni úgy.

Ferenczi Gábor polgármester: Ezt a következő ülésre behozzuk. Az egyik cégnek már pár
hét múlva szükséges lenne a területre úgy, hogy ott minden elkészült.

Kovács László alpolgármester: El is készült.

Mayer Gábor képviselő: Azt gondolom, hogy ne vádaskodjunk, hanem vegyük elő a régi
papírokat.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van.

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, mint engedélyest, hogy a Devecser Iparterületen
megvalósult közlekedési létesítmények forgalomba helyezhetősége érdekében a
KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft-t (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) bízza meg a
forgalomba helyezési eljárás lebonyolításával bruttó 190.500,- Ft értékben.
2./ A Képviselő-testület úgy határozzon, hogy a Devecser Iparterületen megvalósuló
közlekedési létesítmények forgalomba helyezhetősége érdekében szükséges forgalomba
helyezési eljárás lebonyolításával kapcsolatban felmerülő megbízási díj összegének fedezetét
a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. - mint engedélyes – köteles megfinanszírozni,
amelyhez az Önkormányzat a szükséges összeget a 2017. évi költségvetéséből biztosítsa.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg, és kérje fel a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy a megbízási szerződést kivitelezési munka befejezését követően a KONSTRUKTÍV
Mérnöki Iroda Kft-vel (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Ács Attila ügyvezető igazgató
Határidők: 1./-3./ 2017. szeptember 30.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

142/2017. (III. 29.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t, mint
engedélyest, hogy a Devecser Iparterületen megvalósult közlekedési
létesítmények forgalomba helyezhetősége érdekében a
KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft-t (8200 Veszprém, Radnóti tér
2.) megbízza a forgalomba helyezési eljárás lebonyolításával bruttó



190.500,- Ft értékben.

2./ A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Devecser Iparterületen
megvalósuló közlekedési létesítmények forgalomba helyezhetősége
érdekében szükséges forgalomba helyezési eljárás lebonyolításával
kapcsolatban felmerülő megbízási díj összegének fedezetét a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. - mint engedélyes –
köteles megfinanszírozni, amelyhez az Önkormányzat a szükséges
összeget a 2017. évi költségvetéséből biztosítja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg, és felkéri a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a
megbízási szerződést kivitelezési munka befejezését követően a
KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft-vel (8200 Veszprém, Radnóti tér
2.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Ács Attila ügyvezető igazgató

Határidők: 1./-3./ 2017. szeptember 30.

h) Devecseri Sportegyesület TAO pályázata

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes  István  jegyző  : A bizottsági  ülésen  tárgyaltátok  a  Devecseri  Sportegyesület  TAO
pályázat támogatását. A költségvetési rendeletben bent van, de a fizetési határidő miatt mégis
csak legyen egy határozat.

Holczinger  László  képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: A gazdasági
bizottság tegnap tárgyalta.

Ferenczi Gábor polgármester: Készültem a sportegyesülettel kapcsolatban. Nekem itt az a
problémám, hogy mindösszesen 2014, 2015, 2016 év vonatkozásában 37 millió forint az a
támogatás, amit át  adott,  illetve bocsánat ebben benne van 2017-es 6,5 millió forint is.  A
probléma az, hogy nem tudom, hogy mikor fogjuk tudni utolérni magunkat, mert jelenleg két
nyitott pályázat van, a 2015-2016-os, és a 2016-2017-es pályázat is. Kicsit olyan érzése van
az embernek, hogy azért szükséges annyira gyorsan átutalni 6,5 millió forintot, hogy ezzel a
mostani 6,5 millió forinttal, ami egyébként a már folyamatban lévő 2016-2017 évi pályázatra
adnánk át, hogy ebből számolják el a 2015-2016-os pályázatot. Nem tudom, hogy értik-e a
problémát.  Tehát,  hogy  mindig  a  következő  évi  támogatással  pótolják  a  még  megelőző
támogatást.

Holczinger  László  képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Tegnap  ezt  a
gazdasági bizottsági ülésen kiveséztük. 

Ferenczi Gábor polgármester: Azt szeretném, ha utolérnénk magunkat egyszer.



Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Nem tudjuk, ahhoz
még kellene 10 millió forint. Most is hozzájárultunk ahhoz, hogy nyújtsák be a következő
időszakra  a  pályázatot.  Na,  most  ez  az  időszakban  gyakorlatilag  nem  kapták  meg  a
támogatást,  hanem csak  utólag,  amin  pályázaton  részt  vettek.  Azért  kell  utólag  kifizetni
áprilisban a 6,5 millió forintot, mert, ha nem lesz kifizetve június végéig akkor a pályázatot
vissza kell fizetni, amit már ide elköltöttek és akkor meghiúsul a pályázat. Tegnap a bizottsági
ülésen ott volt a Pénzügyi Iroda Vezetője, és ott volt a Polgármester Úr és akkor úgy döntött a
gazdasági bizottság, hogy adjuk oda áprilisban a 6,5 millió forintot és utána pedig adjuk oda
júniusban a 2 millió  forintos támogatást,  hogy egyszer utolérjék most magukat.  Akkor én
felvetettem, hogy legyen gazdája ezeknek a létesítményeknek, hogy valaki foglalkozzon vele
az  Önkormányzat  részéről,  hogy az  üzemeltetéssel  tudjunk  foglalkozni.  Erre  az  a  döntés
született,  hogy adjuk oda a  Kft.-nek.  Na,  most,  ha a  Kft.-nek odaadjuk azon kívül,  hogy
lenyírja a füvet megint egy embernek kell gondoskodnia, hogy megfigyelje, hogy a szennyvíz
átemelő szivattyú mikor üzemel, hogy üres járatba ne menjen, a megfelelő öntözés tökéletes
legyen,  a  megfelelő  vízelvezetés  tökéletes  legyen  és  a  karbantartót  is  irányítsa.  Ebben
döntöttünk és ezt javasoltuk elfogadásra. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én nem azt mondom, hogy nem támogatom, hogy átutaljuk.
Én azt szeretném, mert jelek szerint az Egyesület nem bírja magát utolérni, hogy végre ott
tartsunk pénzügyekben, ahol kell. 

Kovács László alpolgármester: 2015-2016 utolsó részletét ez év, 2017. januárjában utaltuk
át.

Kozma György képviselő: Mi késünk, a hiba a mi készülékünkben van. A lényeg az, hogy
mi  nem tudjuk  kifizetni,  nem tudunk helytállni.  Nem tudjuk  a  vállalt  kötelezettségeinket
teljesíteni úgy ahogyan kellene. Minden összefügg. Itt van a költségvetésünk, ami 77 millió
forintos  hiánnyal  van megtervezve,  illetve hát  összetákolva.  Olyan dolgokat  ígérünk meg,
amit nem tudunk teljesíteni. Az a rés ott van, nem tudjuk megfinanszírozni a saját hiányunkat,
illetve nem intézkedtünk róla. Persze egyik lyukat tömjük a másik lyukkal. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Van  egy  mozzanat,  amivel  egyetértek  Képviselő  Úr
hozzászólásában,  mégpedig  az,  hogy  valóban  egy  olyan  kényszer  pályán  vagyunk
tulajdonképpen a Sportegyesület kapcsán is, hogy mondjuk ki, nem tudjuk vállalni. Éppen
Képviselő Úr mondta el, hogy nem tudjuk ezeket a hatalmas összegeket fizetni. Ez egy kis
költségvetéssel bíró település, egyszerűen meghaladja a lehetőségeinket, hogy adott esetben
12.700.000,-Ft, 9.600.000,-Ft, 8.300.000,-Ft vagy 6.465.000,-Ft-ot utalunk át önrészként az
egyesületnek. Ez 4 évnek az önrésze. 

Kovács László alpolgármester: Van egy műfüves pálya, két busz van. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Képviselő  Úrral  egyetértek,  hogy  a  költségvetési
főösszegünkhöz képest ezek jelentős összegek, amik meghaladják a lehetőségeinket. Én azt
szeretném kérni, most támogassuk, hogy ez a 6.465.000,-Ft ez menjen át,  hiszen vállaltuk
még ősszel, hogy ebben az MLSZ-es pályázatban biztosítjuk az önrészt. Viszont a következő
ilyen jellegű pályázatnál mielőtt az be lenne nyújtva feltétlenül jöjjön el az Elnök Úr, illetve,
Szakosztályvezető Úr és előtte egyeztessük, hogy mire van fedezete az önkormányzatnak és
mire nincs. Nehogy fordítva legyen, hogy benyújtják a pályázatot és mi utána kezdünk el
kapkodni a költségvetésben, hogy bele tudjuk-e tenni. 



Kovács László alpolgármester: Elmondták bizottsági  ülésen is,  hogy mindig egyeztették
veled.

Óvári Márton képviselő: Így van, ezért kérdeztem tegnap. Ugyanezt javasoltam, hogy nem
kell nekik engedni, hogy pályázzanak a következő évre és akkor kész. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én nem szeretném ezt egyedül eldönteni. Jó akkor átutaljuk
április  15-ig  ezt  a  6.465.365,-Ft-ot.  Egyébként  közel  6.000.000,-Ft  most  az  a  fejlesztési
összeg, ami itt marad a városban. Ugye 21.000.000,-Ft-os pályázathoz adunk 6.500.000,-Ft-ot
A többi  pedig  az  egyesület  működésére,  a  szakosztályok  működésére,  közel  150  ember
sportolási lehetőségére fordítódik. 

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület részére az Önkormányzat által
megállapított 6.465.365,-Ft-os TAO pályázati önrészt 2017. április 15-ig utalja át.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az Egyesületet
értesítse, a szükséges intézkedéseket tegye meg és a támogatási megállapodást írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2017. április 15.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:
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1./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület részére az
Önkormányzat által megállapított 6.465.365,-Ft-os TAO pályázati
önrészt 2017. április 15-ig utalja át.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az Egyesületet értesítse, a szükséges intézkedéseket tegye
meg és a támogatási megállapodást írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              

Határidők: 1./-2./ 2017. április 15.

Óvári Márton képviselő: Szeretnék még a vegyes ügyekben javaslatot tenni. A múlt héten
vagy előtt 1-2 héttel láttam a televízióban, nem tudom pontosan a település nevét, hogy van
egy olyan  település,  szeretném kérni  a  hivatalt,  hogy keresse  meg  a  lehetőséget,  hogy a
varjakat solymászok hozzájárulásával ijesztik el településről. Ezekkel a vadász madarakkal el
lehetne  őket  zavarni,  jó  lenne,  hogyha  erre  a  problémára  egy alternatív  megoldás  lenne.
Állítólag ez működik, jó lenne, ha az Önkormányzat utána járna ennek. 



Ferenczi Gábor polgármester: Szerintem Molnár András Kadocsát meg is bízhatnánk ezzel,
ő  a  madártani  egyesület  regionális  vezetője  és  biztos  van  neki  olyan  kapcsolata,  hogy
solymászokat be tudnánk vonni.

Holczinger László képviselő: A gazdasági bizottsági ülésen tegnap felmerült,  hogy a Kft.
nyírja a füvet, hogy annak a költségét is biztosítsuk.

Ferenczi Gábor polgármester: Csütörtökön majd egyeztetünk.
 
Óvári Márton képviselő: Az ügyvéd úrnak pár üléssel ezelőtt volt egy kiváló javaslata, ami
laikusként kiválónak tűnt, de Jegyző Úr sajnos tájékoztatott,  hogy ez nem kivitelezhető, a
szemét problémák. Például a Homok utcában egyes udvarokat feltöltöttek szeméttel, de nem
csak ott jellemző. Erre valamilyen megoldást lehetne. Történt ebben előre lépés, vagy lesz-e?

Ferenczi Gábor polgármester: Nem, sajnos.

Óvári Márton képviselő: Szeretném kérni, hogy ez maradjon napirenden.

Ferenczi  Gábor polgármester: Napirenden  van.  Sajnálom,  hogy  egy  ide  kapcsolódó,  a
hulladék anyagok égetése is napirenden van. Mi tapasztaltunk egy ilyen jelenséget. Az volt a
kérés,  hogyha  tapasztalunk  ilyet  akkor  azonnal  jelezzük  a  járási  hivatalnak,  mert  ők
rendelkeznek jogkörrel. Én magam is szemtanúja voltam egy ilyennek és rajtam kívül még
három tanú volt, ezért én bátorkodtam jelezni a járási hivatalnál, Horváth Géza járási hivatali
dolgozónak, aki másodmagával meg is nézte az ingatlant. Arról tájékoztatott minket, hogy ott
semmiféle égetés nincs és nem is volt. Na, így most nehéz, hogy nekem egyáltalán még azt
kell bizonyítanom, hogy negyedmagammal láttam-e gumiabroncsok, gyerekjátékok, rongyok,
egyebeknek az égetést, vagy sem, mert a hatóság azt mondta. Azonnal jeleztük. Éppen jöttünk
a hivatalba. Ez a Mikes utcában volt. A Sümegi útról láttuk, ahogy jöttünk be. Pont láttuk és
égették, és kihívtuk a hatóságot és azt mondták, hogy ott nem is volt égetés. Erre rá szerettem
volna kérdezni a hivatalvezető asszonynál, hogy ez, hogy van, a mi jogkörünket elvették, ott
meg azt mondják, hogy nem volt égetés. Így nehéz sajnálom.

Óvári Márton képviselő: Még egy kérdésem lenne, az Attila is megemlítette, hogy a gumi
vásárlással kapcsolatban van egy szerződésünk az Oktogon Rubber Kft.-vel. 

Kovács László alpolgármester kiment az ülésteremből.

Volt ott egy ígéret, hogy a telepet tavasszal megtekintjük. Hogyan lesz erre lehetőség?

Ferenczi  Gábor  polgármester: Szerintem  bármikor.  A  vállalkozóval  kell  felvenni  a
kapcsolatot hivatalos levélben. Nézzük meg én ebben partner vagyok. Igazgató Úrnak volt
egy felvetése, hogy a használt gumiabroncsot szállítsuk el és most is volt egy fuvar, és ha a
Meggyeserdőről viszik el ne az Önkormányzat bevétele legyen, hanem a piac bevétele legyen.
Csak a másik oldalon a szemét meg az ő dolga visszafele. Ez mégsem mert az akkor Áfa
köteles.

Kozma György képviselő: A múlt alkalommal felvettem a téglagyárnál a bővítés kapcsán a
kutaknál  eltűnő  vizet,  illetve  a  falak  repedését  Devecser  némely  részénél.  Kértem,  hogy
valamilyen  módon,  egy  egyeztetés  keretén  belül  tisztázzuk  le  a  helyzetet.  Vélelmezett
feltevés,  hogy a víz az itt  lévő kutakból,  mivel a bányaművelés oly mélyre került,  illetve



meddőt  ért  és  úgynevezett  depressziós  tölcsérnek  a  széléről  befelé  jövő  víz  a  szivattyú
hatására eltűnik az érintett  kutakból.  Kimentünk a vízügyesekkel  az érintett  területekre,  a
bányaterület rész mellé és ott azt tapasztaltuk, hogy két százas csőből ömlik a víz. Négy cső
van ott, de kettő százas csőből teljes erővel jött a víz és folyt a szabadba el.  Ami egyébként
azt lehet mondani, hogy több ezer köbméterre tehető az. Hogy évente mennyire nyomja a
vizet  a  semmibe  azt  nem  lehet  tudni,  mivel  ez  a  víz  nem  a  bányába  kerül  be.  Tehát
gyakorlatilag  a  település  egy  részének  alul  kerül  oda,  hiszen  kb.  tízen  valahány  a
bányamélység, illetve a dombon lévő házak között nagyobb a különbség. Tehát az érthető,
hogy miért  tűnik el  a  víz  a kutakból.  Egyébként  vizsgálni  fogják ezt  a helyzetet.  Arra is
kíváncsiak, hogy a téglagyárnak milyen vízügyi engedélye, vízkivételben és egyéb dolgokban.
Tehát  ezeket  tisztázni  kellene.  Annak  tudatában  mondom  ezt,  hogy  igazából  maga  a
téglagyárnak a fontossága, az iparűzési adó bevétele meghatározó, de azt is mondom, hogy
gyakorlatilag eltűnik ez az agyag a kitermelési  ütemben, egy pár év múlva a téglagyár is
megszűnik és azok az emberek, akik ott dolgoznak, azok majd máshol fognak munkát találni.
A következmény az lesz, hogy az a víz, ami elfolyt a kutakból az a művelés következtében
nem  kerül  vissza  akkor  sem,  ha  befejeződik  a  munka.  Ezért  egy  maradandó  állapotot
feltételez. Onnantól kezdve megváltozik annak a területnek a vízháztartása. A mondás szerint
a környezetünket az utódainktól kapjuk kölcsön, nem a mienké. Gyakorlatilag, ha arra kerül a
sor,  hogy ismét  szükség lenne  vízre,  mert  tegyük fel,  hogy szükség lenne  kertművelésre,
akkor nem tudom, hogy milyen vizet fognak használni, mert eddig volt kúti víz. Ezzel itatták
a paraszti világban az állatokat. Négy méteres kutakból két méteres vízszinteket mértek. A
terület egy részén ott is a talajvíz a föld felszíne fölött volt és most sehol nincs. Ezek azon
kívül, hogy károkat okoznak a jelenleg az épületekben, illetve a vízutánpótlásban, a jövőnek
feltételeit is nehezítik. A testületnek a felelőssége mindenképpen adott, de vizsgáljuk ezt ki,
menjünk utána, és a hivatal tegyen meg mindent, hogy ez a helyzet tisztázódjon. Ezt kérném

Kovács László alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe.

Holczinger  László  képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Tegnap  a
gazdasági bizottsági ülésen itt volt a tervező, a téglagyár vezetője és egy általános tájékoztatót
adtak a vízkivétel  módjáról,  hogy nem úgy engedik ki a vizet,  hanem az egyik bányából
szivatják át a másik bányába. Az agyag réteg nem engedi el, mert ott keletkezik. Ott az agyag
megfogja  a  vizet.  Ígéretet  kaptunk,  hogy  mindenféle  engedéllyel  rendelkeznek,  és
bányafurattal.  Ha  bármilyen  probléma  merül  fel  azonnal  jelezni  fogják,  de  egyébként
odafigyelnek. A hosszú távú elképzelésük az, hogy a bányaművelést fogják fejleszteni, de az
útnak  a  túlsó  felét  meg  akarják  vásárolni.  A volt  szeméttelepre  bevezető  úttól  az  egész
területet,  ami  tulajdonképpen  kevésbé  fogja  ezeket  a  vízkivételeket  biztosítani,  nem kell
akkora vízkivétel. Meg lehet vizsgálni azt is, hogy a jelenlegi kutakból a víz eltűnése miért
keletkezhetett.

Óvári Márton képviselő kiment az ülésteremből.

Kozma György képviselő: Én tudomásul veszem ezt a választ. Ugye kértem egy 10 percet és
nem találkoztam velük. Szeretném, hogyha Czapa János itt ül és pár mondatot szólna erről,
mert ő is ott akkor velünk és mint szakember többet tudna erről beszélni. Sokkal jobban meg
tudná közelíteni szakmailag és érthetőbben, mint én laikus. Szeretném, ha szót kapna, bár nem
kértem meg előre, hogy mit tapasztaltunk és hogy mi mivel függ össze a viszonyok szerint.
Ha megkapja a szót akkor szeretném ezt.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a



döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Czapa János a napirendhez hozzászóljon.

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:
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A  Képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Czapa  János  a
napirendhez hozzászóljon.

Czapa János: Üdvözlöm a tisztelt urakat, józan paraszti ésszel gondolva az egészet, kicsit
történelmi  távlatokból  kiindulva,  az  a  terület,  ahol  a  téglagyárhoz  legközelebb  esik
Devecsernek a lakott része, nyilván azok az érintett területek, és ha abból indulok ki, hogy kb.
50 évvel  ezelőtt,  amikor  még a  téglagyár  működött  ugyan,  de  az  1.  számú téglagyárban
úgymond kézzel bányásztak, az semmiféle hatással nem volt Devecsernek a területére. Azon a
részen,  ahol  éltek  az  emberek,  nyilván  paraszti  gazdálkodást  folytattak,  ahogy  ugye  a
képviselő úr is mondja, kb. minden házban volt egy ásott kút, és az ásott kút, akármilyen idő
volt, nyilván akkor is volt szárazság és volt vízgazdagabb rész is, a lakásnak a vízellátását
tudta biztosítani. Itt egy rendkívül egyszerű, öt-, tízméteres kutakról van szó, szinte minden
lakásban.  Utána,  hogy  részint  az  a  generáció  kihalt  sajnos,  amelyik  mezőgazdálkodást,
állattartást folytatott, a kutaknak a jelentősége az 1,50-es vízár mellett ugye megszűnt. Még
rosszabb eset, hogy a kutakba sokan szennyvizet engedtek le, innentől kezdve nem az, hogy
vízkiemelés nem történt, hanem szennyezve lett a talaj. És ugye ahogy teltek-múltak az évek,
utána jött, hogy a téglagyár az évek folyamán szépen mindig az anyagokat egyre nagyobb
mértékben  termelte,  termelte,  termelte,  mert  ugye  igény volt  a  tégla  gyártásra.  És  utána
bármennyire is hihetetlen, de a téglagyári domb, ugye, ha kimegyünk dombnak látszik, de a
dombtetőn  van  egy  olyan  mély  lyuk,  hogy  annak  az  alja  jóval  mélyebben  van,  mint
Devecsernek van a szintje. Ergo a víz automatikusan lefolyik, mivel a víz dombról folyik
lefelé. Ez eddig még csak-csak érthető, ugyanis az agyagnak a kibányászásánál hatalmas nagy
probléma, hogy eleinte ún.  kotróval markolták ki, utána viszont az a megoldás valamilyen
okból kifolyólag nem folytatódott, és akkor maradt ez a mostani megoldás, hogy csak úgy
tudják  az  agyagot  kibányászni,  hogyha  az  agyag  alatti  részt  víztelenítik.  Nyirádon annak
idején a karsztvíz kiemelés is a bauxitbányászat miatt hasonló módon történt. Tehát most ugye
az agyagnak a kibányászása csak úgy lehetséges, hogy az agyag alatti vízszintet süllyesztik le.
Ez kb. szintbe legalább 15-20 méteres vízszint süllyedést okoz azokon a helyeken, ahol ugye
korábban még ezek a kutak működtek, 10-15-20 méter. Annyira bővült méretű a vízkiemelés,
hogy millió köbméterekről beszélhetünk. Millió köbméter, uraim, tudják mennyi az? A víznek
az utánpótlása az csak esővíz útján történhet,  másképpen nem. Most hogyha ugye ezek a
területek  úgy  mondva  át  vannak  markolva,  akkor  a  természetes  elzáró  részek  vannak
átmarkolva, ahol a víz eddig nem tudott áramolni, mert ugye az agyagréteg még legyen akár
pár centi is, olyan szépen zárja, mert itt talajvízről van szó, nem hatalmas víznyomásokról van
szó. És ugye a talajvíz ugyanúgy a felszín alatt áramlik akkor, amikor mi áramoltatni akarjuk,
tehát valahol szivattyúzunk, akkor az addig nyugalomban lévő víz fog nyilván arra a részbe
áramlik. Na, most nem is lenne olyan hatalmas probléma így a téglagyárral, hogyha az agyag
alatti rész nem lenne annyira vízaktív. Tehát ez a kőzet, ez a márgás valami rettentő nagy
mennyiségű vizet tartalmaz, amit ugye nyilvánvalóan kiszivattyúznak, ez pótlódik és akkora
hatalmas  nagy  mennyiségről  van  szó,  ami  mindig  folyik  utána,  azért  lesz  ez  a  millió
köbméter, mert nem egy percig, egy napig, hanem éveken keresztül szivattyúznak, és ez az



őrült  mennyiség  mindenféleképpen  hiányzik.  És  a  későbbiek  folyamán  azért  nem  tud
pótlódni, mert ezek a természetesen elzárt részek át vannak már egyszer szakítva és ugye
akkor eleve már az nem tekinthető zártnak és ugye ezek a vizek arra tudnak menni nyilván,
amerre könnyebben helyet talál magának. Tehát körülbelül így néz ki, hogy szintbe sokkal
lejjebb szivattyúzzák, mint Devecsernek az a része, ahol ez a terület érintett.
 
Kozma György képviselő: Körülbelül mennyi köbméteres az ott?
 
Czapa János: Akkor, amikor láttuk, akkor minimum 1 köbméter, vagyis 1000 liter/perc volt
az, tessék összeszámolni. Egy óra alatt hatvanszor ezer, az hatvanezer, utána akkor menjünk
egy hétre, egy hónapra, egy napra és éveken keresztül. És azért nem érdekli most már senkit
sem, mert azok a kutak, amik kiszáradtak korábban, azokat egyszerűen vagy betemették, vagy
voltak,  akik  már  csak  elvből  sem temették  be,  de  ha  valaki  végigmegy a  kerteken,  már
mezőgazdálkodás nem folyik. Ott volt épp a sokat emlegetett szomszéd utcánk, ott, amikor
hátramegyek  kertészkedni,  nem  kell  attól  félni,  hogy  valaki  visszaköszön,  mert  nincs  a
kertben senki. Korábban, mikor odaköltöztem én is a 80-as évek elején, bizony a Mariska
néni,  Józsi  bácsi  nagyon  szépen  gazdálkodott  és  ugye  részint  az  embereknek  az  a
tulajdonsága,  hogy manapság már  nem kertészkedik senki,  ugye ezt  az elfolyt  vizet  nem
tapasztalja. A későbbiek folyamán, ha mégis talán majd megjön az embereknek az esze, hogy
ott  van  a  kiskúti  rész,  a  márgosi  rész.  Az  ember  csak  akkor  tud  élni,  hogyha  a  földön
gazdálkodik, ott élelmiszert termel, nem azt, hogy a Tesco-polcról leveszem. Akkor már azt a
körülményt,  hogy  valaki  megkérdezi,  hogy  későbbi  fiatalok  esetleg,  és  ha  nekiáll
gazdálkodni,  nem  tudja,  hogy  mit  vessen,  mert  azok  az  őshonos  növények,  azok  a
mezőgazdasági gazdálkodások, amik eddig száz éven keresztül mentek, az pont a víznek az
eltűnése miatt már nem beültethető. Most ugye azt már nem is merem mondani, hogy a földi
létet a víz, meg a napsütés szablya meg, ha abból egy hiányzik, akkor a földi lét finoman
kifejezve megszűnik létezni. Hatalmas nagy másik hátránya is van ennek, mert a létező víz és
hogyha valaki járt a Balatonnál, ugye klimatikus szempontból az akkumulálja a szélsőséges
időjárást. A Balatonnál mindenki ott van, látja azt, hogy télen nincs olyan hideg, nyáron nincs
olyan  vad  meleg,  mert  ott  van  a  Balatonnak  a  hatalmas  nagy  víztömege.  Ugyanez  volt
Devecserben a Kiskút, meg a kiskúti rétnek a környéke. Most, hogy ha süt a nap nyáron, ugye
nyilvánvalóan a vizet elpárologtatja, ha van víz. Ha viszont nincsen víz, akkor a földnek a
felmelegedése a tűző napsütés miatt egyre erősebb, egyre erősebb, és mit csodálkozunk azon,
hogy klímaváltozás van, a devecseriek is pont ezért szenvedik az egésznek a hátrányát, mert
ott a kiskúti réten, ha valaki azt akarja elhinni, hogy termelhessen teljesen normálisan mindent
nyáron, akkor a nyáron akkora békakuruttyolásnak kell lenni, hogy remeg az ablak. A béka
pedig nagyon jó indikátor állat, ott, ahol megfér, ott a környezete nagyon rendben van. Én
még  emlékszem gyermekfejjel,  hogy remegett  az  ablak,  de  hogy ott  most  mikor  lehetett
utoljára  békekuruttyolást  hallani,  ha  kiteszi  az  ember  a  hangszórót  és  akkor  valamilyen
lejátszón megcsinálja. Még egyszer mondom, ha van békakuruttyolás, akkor az ég világon
nincsen semmi probléma, mindenféle fajta tudományos magyarázat annál többet ér.
 
Kozma  György  képviselő: Gyakorlatilag  akkor  percenként  1000  köbméter  vizet  lehet
számolni.
 
Czapa János: Igen. 1 köbméter.
 
Kozma György képviselő: 1 köbméter vizet, igen. 200-as csövön folyt és négy cső volt.
 



Czapa János: És a patakba engedik le. Ugye az a legrosszabb, hogy egyik helyről átemelik a
másik helyre. Most, ha vissza lenne ez valami módon pótolva, számtalan ilyen tanulmány
készült, az, hogy a vizet, ha egyszer kiemeljük, ugye ott akkor nyilván az onnan hiányzik.
Most  nem  is  merek  abba  belemenni,  hogy  az  a  dolog  van  például,  hogy  a  mostani
Devecsernek a vízellátása van, hogy részint a devecseri kutakból, meg a halimbai területről.
Ha onnan kiveszed a vizet,  átengeded máshova, akkor az onnan hiányzik.  Ha mindig ezt
csinálnánk,  akkor  az  onnan  hiányzik,  tehát  az  egyensúlyt  feltétlen  fenn  kell  tartani.
Talajvizeknél még rosszabb, az előbb is említettem, hogy a növénykultúrához hozzátartozik,
hogy milyen magasan van neki a talajvízszintje, mennyire kell azt öntözni és ugye a szárazság
az vele együtt jár.
 
Ferenczi  Gábor  polgármester: Hadd  szóljak  hozzá,  nem  akarom  megakasztani  ezt  a
beszélgetést,  bár lehet,  hogy érdemesebb lenne ezt egy külön alkalommal átbeszélni még.
Egyrészről lehet egyeztetni még a Leierrel szerintem a víz visszapótlásáról. Másrészről meg
engem egyébként  az  nyugtatott  meg,  ugye  én  is  itt  voltam a  gazdasági  bizottsági  ülésen
tegnap,  hogy  ugye  kijjebb  hozzák  létre  ezeket  az  új  bányaterületeket,  nem  befele
terjeszkednek, hanem kifele. Én az Elnök Úrral értettem egyet tegnap, bár mondom, én nem
szavaztam, csak tanácskozási joggal voltam itt, de egyetértek azzal, hogy ha kijjebb kerül a
közigazgatási területünktől a bányaterület, akkor én azt gondolom, talán a kockázata csökken
annak. 
 
Czapa  János: Az  jó  lenne,  mert  az  egy  teljesen  másik  terület.  Itt  arról  van  szó,  hogy
ugyanazon a területen maradnak. Nem is beszélve arról, hogy ugye mekkora a megkutatott
terület, tehát hol vannak olyan minőségű agyagok, amiből érdemes téglát csinálni, mert nem
úgy van, hogy csak agyag és agyag, és mindegy. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Nem tudom, Képviselő Úr,  hogy lezárhatnánk-e itt  azzal,
hogy volt itt javaslat, hogy milyen dolgokat kellene még megvizsgálni.
 
Bendes István jegyző: Az elhangzottakat most megküldjük a Leier cégnek.
 
Holczinger  László  képviselő: Az  a  javaslatom,  tegnap  meghallgattuk  itt  a  vízügyi
szakembert, meghallgattuk a vezető urat, hogy ezt az anyagot küldjük meg nekik. Elhangzott
itt  az  anyag,  szakember  felvetette,  nyilatkozott,  hogy  tulajdonképpen  milyen  veszélyek
vannak.  A  technológiai  rend  kialakítása  során  vegyék  ezeket  figyelembe.  A  vízügyi
szakvélemények mindenhol hozzájárultak, mindenki támogatta. Itt az a probléma, hogyha a
vízügyi  szakemberek  a  terveket  így  jóváhagyják  és  a  hatóság  tulajdonképpen  kiadja  az
engedélyt, mi akkor bármit csinálhatunk. De szerintem ez a legegyszerűbb megoldás, hogy a
technológiát úgy alakítsák ki, hogy gondoskodjanak a víz visszapótlásáról, de ezt küldjük el
nekik.  Én egyetértek  azzal,  korábban is  voltak  itt  ingadozások,  mert  a  70-es  évek végén
kiapadtak a kutak ott lent a Csalánréten és utána visszajött, egy bizonyos idő után lehetett
vízkivételeket  biztosítani,  de  most  megint.  Egyébként  a  mezőgazdasági  művelésnek  a
felhagyásával is párosul tulajdonképpen.

Czapa János: Más a mezőgazdasági művelésnek a felhagyása és más az ipari tevékenység.
Még egyszer mondom, hogy ott van az egésznek a rákfenéje, hogy ez időpontilag is egybeesik
a téglagyár, tehát a kutakból történő víznek a süllyedéssel. Csak fölteszem teoretikusan azt a
kérdést, hogyha valakinek volt egy 5 méteres ásott kútja és az kiszáradt, akkor az honnan



tudja,  hogy hol van most a talajvíz.  Tehát lehet 6 méter,  7 méter,  8 méter,  9 méter.  Nem
véletlenül mondtam millió köbmétereket, a föld repedései részén, ahol ki van töltve vízzel és
ha összeadom azt a sok négyzetkilométert vagy köbkilométert, akkor hatalmas nagy számról
van szó. Bányászat szempontjából jelentős, mert akkora mennyiséget akarnak kiszivattyúzni,
ugyanakkor viszont, ha valakinek van 5 méteres ásott kutja és most a vízszintje, csak egy
számot  mondok,  9  méter,  tehát  5  méter  alatt  9  méter,  az  várhatja,  hogy valamikor  abba
visszatér a víz, amit ugye a Képviselő Úr is mondott. 
 
Ferenczi  Gábor polgármester: Nem  tudom Képviselő  Úr,  akkor  mehetünk  tovább?  Én
azokat a javaslatokat abszolút elfogadom, amit tett, Jegyző Úrral egyetértve, felvesszük velük
a kapcsolatot, Elnök Úr javasolta, hogy küldjük ki akár a jegyzőkönyv-kivonatot is, azokra a
dolgokra világítsunk rá, amire Czapa János polgártársunk felhívta a figyelmet. Akkor mi a
jegyzőkönyv-kivonatot  elküldjük  a  Leiernek  és  akkor  ennek  tükrében  kérnénk  tőlük  egy
állásfoglalást.
 
Kozma  György  képviselő: Lehetőleg  a  vízügyi  engedélyeket  is,  az  állásfoglalásokat,  a
szakhatóságit a vízkivétellel kapcsolatosan.
 
Ferenczi  Gábor  polgármester: Megnyugtató  módon  oldódjon  meg  ezeknek  a
bányaterületeknek  a  használatba  vétele.  Képviselő  Asszony  jelezte,  hogy  szeretne
hozzászólni.

Bognár Ferencné képviselő: Nekem csak egy kérdésem lenne a Jegyző Úrhoz. Dr. Németh
Ákos  tanácskozási  joggal  van-e  itt,  mert,  ha  igen  akkor  szeretném,  hogy itt  a  körünkbe
foglaljon helyet,  mert  nekem is és a  lakosságnak is  szemet szúr,  hogy félre van vonulva.
Kérem tisztelettel, hogy tiszteljen meg minket, hogy ideül körénk vagy akár az én helyemre
is. 
 
Ferenczi  Gábor polgármester: Én még mielőtt  lezárnám az ülést,  szeretnék egy kérdést
Kovács  László  Alpolgármester  Úr  irányába  feltenni.  Nagyon  terjed  a  településen  néhány
olyan  hír,  amit  szeretnék,  ha  ezen  a  testületi  ülésen  megválaszolnánk.  Lehet,  csak
rosszindulatú mendemondák, pletykák, de én azt gondolom ez a testületi ülés lenne alkalmas
arra, hogy megerősítsük vagy cáfoljuk. Ugyanis még a boltban is azt beszélték a mai testületi
ülés  előtt,  hogy Alpolgármester  Úrnak  vannak  ambíciói,  polgármester  szeretne  lenni.  Sőt
tovább mentek az emberek, hogy ezen a mai ülésen felteszi szavazásra azt, hogy a Képviselő-
testületet  feloszlassuk.  Én  vártam,  hogy  akkor  megtörténik.  Na,  most  nem tudom,  hogy
ezekből mi igaz, hogy vannak-e polgármesteri ambíciói, esetleg egy időközi választás legyen. 
 
Kovács László alpolgármester: Tettem javaslatot?
 
Ferenczi Gábor polgármester: Csak rögzítsük, hogy elhangzott a városban. 
 
Kovács László alpolgármester: De tettem javaslatot?
 
Ferenczi Gáb  or polgármester: Nem tett javaslatot, csak ezt beszélik a városban mindenhol.
 
Kovács László alpolgármester: Tettem javaslatot, Polgármester Úr?
 



Ferenczi Gábor polgármester: Akkor nem igaz ez a hír?
 
Kovács László alpolgármester: Tettem javaslatot?
 
Ferenczi Gábor polgármester: Én nem azt kérdeztem, hogy tett-e javaslatot.
 
Kovács László alpolgármester: De én kérdéssel válaszolok.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Világos, csak ugye ez terjed a településen. Még a művelődési
ház előtt is megkérdezték, hogy akkor mi lesz ma, feloszlik-e a Képviselő-testület. Voltam ma
a boltban és ott is ezt beszélték. 
 
Kovács László alpolgármester: Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy nem én voltam,
aki  ezt  többször is  felhozta.  Amikor bekerültem a Képviselő-testületbe és ugye megbízást
kaptam, ha együttműködünk,  hiszen mindenki  Devecserért  dolgozik,  de ha nem működik,
olyan stílusú és olyan szintű a történet azt gondolom akkor teljesen felesleges folytatni, mert
azzal csak a településnek ártunk. Ezt továbbra is  vallom. A kérdésedre pedig a válaszom,
tettem javaslatot?  
 
Ferenczi Gábor polgármester: Jó, akkor nyugtassuk meg a lakosságot, hogy Kovács László
Alpolgármester Úr nem szeretné feloszlatni a Képviselő-testületet. 
 
Kovács László alpolgármester: A magad nevébe tedd, a magad nevében nyugtass. Én azt
gondolom a lakosságnak nem kell ilyen megnyugtatás. Ha normális mederben tud haladni a
képviselői munka, meg a közös munka ugye. Akár ezt megkérdezhetted volna, ha nem arra
mennénk, hogy színházat csinálunk a testületi ülésből. Megkérdezhetted volna négyszemközt
is. Nem szükséges ezt tovább fokozni.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Igen, csak az ezzel a baj Alpolgármester Úr, hogy ez egy kis
település. Ha Ön beszél három emberrel és Ön ebben a körben elmondja, hogy ön azt tervezi,
hogy szeretné feloszlatni a Képviselő-testületet, akkor mivel kis település nyilván hozzám is
visszajut.  De,  hogy  mindenkinek  igaza  legyen  nagyon  szívesen  megteszem  ezt  az
előterjesztést, ha Ön úgy akarja és akkor felteszem szavazásra. 
 
Kovács László alpolgármester: Ha eljön az az idő, akkor jelezni fogom Polgármester Úr. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: De most felteszem szavazásra.
 
Kovács László alpolgármester: Kezdeményeztem? 
 
Ferenczi  Gábor  polgármester: Jó,  csak  ez  a  hír  járja  és  szükségesnek  gondoltam
megkérdezni. 




	KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

