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8461. Devecser, Deák tér 1. Tel:  88/512-730
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 25-én (szerdán)
15,00 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
                         Bognár Ferencné                   alpolgármester
                         Dr. Németh Ákos Pál            alpolgármester
                         Baráth Szilvia
                         Nyárs Hajnalka
                         Rosta Zoltán
                         Vörös Tibor       képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Szentes Gáborné ügyintéző
Bella József bizottsági tag
Szente-Takács Anna DVKMH igazgató
Bognár Balázs ügyvezető 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 nyilvános képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy
a  7  fős  Képviselő-testületből  7  fő  jelen  van,  tehát  határozatképesek  vagyunk,  az  ülést
megnyitom.  Tekintettel  a  bizottsági  ülésen  is  megtárgyalt  témákra,  illetve  az  ott  felvetett
napirendi pontokra, a következőképpen ismertetném a napirendi tervezetet. Kérném, hogy 10.
napirendi  pontba  a  Hulladékgazdálkodás  városunkba  című  napirendi  pontot  a  következő
alpontokkal a) belterületi hulladék kezelése, ezen belül szelektív hulladékgyűjtő szigetek, itt
külön kiemelve,  hogy alpolgármester  úrnak érkezett  javaslata  ezzel  kapcsolatban.  b)  pont
Hulladékgazdálkodás  Meggyesedő  bal  oldalán  és  itt  is  lenne  alpolgármester  úrnak  egy
javaslata. c) pont Hulladékgazdálkodás a Használtcikk piacon. Ezt azért kellene sürgősséggel
tárgyalni, mert ma érkezett be egy ajánlat. Szeretném kérni a Képviselő-testületet, hogy több
dolgot  a  piac  hulladékgazdálkodásával  kapcsolatban  támogasson.  Egyrészt  a  szelektív
hulladékgyűjtő  pont  kialakítása  Meggyeserdőn,  a  használt  gumiabroncsok  elszállítása  a
használtcikk  piacon,  illetőleg  a  szemétszállítási  hozzájárulás  bevezetése.  A d)  pontban az
Oktogon Rubber & Tyre Kft. működéséről, illetve a jelenleg hatályos szerződéséről esne szó.
Itt  alpolgármester  úrnak  van  egy  előterjesztése,  ami  arra  vonatkozik,  hogy  a  szerződés



felbontásra kerülne. Mivel a beruházások miatt sokat tartózkodom a Meggyeserdei területen
és szeretném, ha azokat a félreértéseket, amit az árusok körében tapasztalok, tisztáznánk, ezért
szeretném,  ha a  Meggyeserdei  Használtcikk  piac fejlesztése is  napirendre kerülne.  Itt  egy
ütemtervről döntenénk, hogy mégis ez a fejlesztés hogyan valósulna meg az Önkormányzat
részéről. Illetve régóta téma, hogy a napijegyek díját igazságosabbá kellene tenni. Itt lenne
egy javaslatom. Mellette pedig szintén szó esett már, hogy egy termelői piacot is célszerű
lenne  létrehoznunk.  Itt  egy  szándéknyilatkozatot  szeretnék  elfogadtatni.  Kérem,  hogy  a
Városüzemeltetési Kft. is kerüljön napirendre, a velük kapcsolatos ügyeket tárgyaljuk meg.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A javaslataimat, ahogy nagykönyvben meg van írva,
vasárnap formába faragva elküldtem. Az egyik az, hogy a lomis piacról a szemetet el kell
szállítani,  25.000.000,-Ft  keretösszeg  biztosítása  céltartalék  részére.  A másik  az  Oktogon
Rubberel a szerződés felmondása és kötelezni, hogy szállítsa el a gumit. Az az igazság, hogy
attól félek, hogy ugyanaz lesz, mint a lomispiac koncepciónál, hogy ráültet a polgármester úr
egy mesedélutánt és a lényeg el fog tűnni.

Ferenczi Gábor polgármester: Mindjárt visszaadom a szót, csak a személyes sértegetésektől
tartózkodjunk  az  ülésen,  kikérem magamnak,  hogy mesedélutánt  tartok,  ezt  mondhatnám
Önnek is. 

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester:  Elnézést  kérek.  Kérném,  hogy  külön  napirendi
pontként tárgyaljuk. 

Bognár  Ferencné  alpolgármester: Nekem  az  a  kérésem,  hogy  a  Kft-vel  kapcsolatos
dolgokat vegyük 1-es napirendnek, mert ez volt, amit bizottságin nem tárgyaltunk és nekünk
időben el kell mennünk. 

Rosta  Zoltán  képviselő: Nekem  is  el  kell  mennem  és  szeretném  előrevenni  és  azt  is
szeretném, ha alpolgármester úr pontjait külön tárgyalnánk. Ezek biztos több időt elvesznek
majd, mint a felsorolt napirendek. 

Bendes István jegyző: Szeretném, ha még egy napirendi pontot felvennénk, ez a TOP 5.3.1.
-16 pályázatban való szándék visszamondása.  Fontos lenne döntést  hozni, mert  a Kincstár
várja a válaszunkat. 

Ferenczi Gábor polgármester: Javasolnám, hogy maradjuk az eredeti tervezetnél, mert ez a
9 napirendi pont szerintem flottul le fog menni. 

Bognár Ferencné alpolgármester elhagyta az üléstermet. 

Azokkal  a  témákkal  kell  hosszasan  foglalkozni,  amiket  én  is  és  alpolgármester  úr  is
említettünk.  Azt  gondolom,  hogy  négy  óráig  nem  fogunk  végezni,  úgyhogy  ebből  a
szempontból lényegtelennek tartom. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A jelenlévő képviselők száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint fogadta el:



                                                          N A P I R E N D
             T á r g y :  E l ő a d ó :

1. Devecser  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

2. Beszámoló a devecseri 2019-2020. évi Startmunka program
jelenlegi állásáról

Molnár András
Kadocsa
Startmunka program
vezető

3. Devecser  620/3  hrsz  ingatlan  vagyonkezelői  jogának
rendezése

Ferenczi Gábor
polgármester

4. A  települési  önkormányzatok  szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

Ferenczi Gábor
polgármester

5. Segítő  szívvel,  jó  szándékkal  Közhasznú  Alapítvány
támogatási kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

6. Körzeti megbízott kinevezése Ferenczi Gábor
polgármester

7. TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú  „A
társadalmi  együttműködés  erősítése  Devecserben”  című
pályázathoz  kapcsolódó  média  tábor megszervezésére
vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

8. Külterületi ingatlanok tisztítási munkáinak elvégzése Ferenczi Gábor
polgármester

9. Devecseri  Közös  Önkormányzati  Hivatalba  informatikai
eszközök beszerzése

Ferenczi Gábor
polgármester

10.  Hulladékgazdálkodás városunkban Ferenczi Gábor
polgármester

11. Meggyeserdei használtcikk piac fejlesztése Ferenczi Gábor
polgármester

12. A Városüzemeltetési Kft. ügyei Ferenczi Gábor
polgármester

13. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00003  sz.  pályázatban  való
részvételi szándék visszamondása

Ferenczi Gábor
polgármester

Bognár Ferencné alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe.



N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./   Napirendi pont:

Devecser  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: A kormányzati szándék, hogy az Önkormányzatokat kérték,
hogy hangolják össze a működési szabályt a hatályos jogszabályokkal. Ezt mi is megkaptuk.
Azt szeretném kérni, hogy a testületi  működés menetét  vegyük mindannyian érvényesnek.
Abban is van igazság, hogy a mai kor vívmányainak helyt ad az email-es egyeztetés is. Kinek
van ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása?

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester:  Én  az  e-mailest  célravezetőnek  tartom,  az  is
egyeztetés?

Bendes István jegyző: Igen. 

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 a Képviselő-
testület  Devecser  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

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

 16/2019. (VIII.1.) önkormányzati rendelet:

A Képviselő-testület  Devecser  Város Önkormányzata  Szervezeti  és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét megalkotja.

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 keresse meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatalt  és  tájékoztassa,  hogy  a  VE/53/1207-1/2019.  számú  törvényességi
felhívásban  foglalt  kötelezettségének  Devecser  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról szóló  önkormányzati  rendelet megalkotásával  a  2019.  július  25.
napján megtartott ülésén eleget tett.
2./  A  Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy  az  1./  pontban  foglaltakról  a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját tájékoztassa és részére a kihirdetett
önkormányzati rendeletet, valamint képviselő-testületi határozatot küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2019. augusztus 13.



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

161/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megkeresi
a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalt  és  tájékoztatja,  hogy  a
VE/53/1207-1/2019.  számú  törvényességi  felhívásban  foglalt
kötelezettségének  Devecser  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról szóló  önkormányzati  rendelet
megalkotásával a 2019. július 25. napján megtartott ülésén eleget tett.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,  hogy az 1./ pontban
foglaltakról  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
Kormánymegbízottját  tájékoztassa  és  részére  a  kihirdetett
önkormányzati  rendeletet,  valamint  képviselő-testületi  határozatot
küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2019. augusztus 13.

2./   Napirendi pont:

Beszámoló a devecseri 2019-2020. évi Startmunka program jelenlegi állásáról

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Megkérdezném Molnár András Kadocsát, hogy az írásban
elküldött beszámolót szeretné-e szóban kiegészíteni?

Molnár András Kadocsa Startmunka program vezető: Nem.

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A Hársfa utca és az iskolaudvar mikor lesz készen,
időpont?

Molnár András Kadocsa Startmunka program vezető: Az iskolaudvart már elkezdtük és a
Hársfa utca is folyamatban van. Ebben a programban készen lesz.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Azaz?



Molnár  András  Kadocsa  Startmunka  program  vezető: Február  28-ig.  Annyival  még
kiegészíteném, hogy csak az egyik fele, a másik felén csapadékvíz elvezetési pályázatra vár az
Önkormányzat, tehát azt addig nem lenne célszerű lerakni. 

Bognár  Ferencné  alpolgármester: Én  a  bizottsági  ülésen  tettem  fel  a  kérdést,  hogy
megfelelő-e a térkő és azt mondta Kadocsa, hogy probléma volt vele. Azt hiszem, erről a
lakosságot  értesíteni  kellene  és  ez  maga  mögött  hagy  egy-két  mondanivalót,  hiszen  ha
probléma van a minőséggel, azt valahogy ki kell javítani és a határidőt tartani kell. 

Molnár András Kadocsa Startmunka program vezető: Még én sem tudom, hogy milyen
minőségbeli probléma adódott, holnap beszélek az építésvezetővel. 

Bognár Ferencné alpolgármester: A minőség változott az elmúlt időszakban?

Molnár András Kadocsa Startmunka program vezető: Tudomásom szerint nem. 

Bognár  Ferencné  alpolgármester: Devecserben  felkészülhetünk  arra,  hogy  az  eddig
elvégzett munkánál lesznek hiányosságok? 

Molnár  András  Kadocsa  Startmunka  program  vezető: Tapasztalataim  szerint  ilyen
probléma nem volt. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Annyi  kiegészítésem had legyen,  hogy az egy igen nagy
gesztus az Önkormányzatunk részéről, hogy bár a vagyonkezelési jogunkról lemondtunk az
iskolánk  vonatkozásában,  mégis  felajánlotta  az  Önkormányzat,  hogy  a  munkálatok
költségeihez, a munkafolyamatokhoz hozzájárul anyaggal és munkaerővel. Az már az elején
tiszta volt, hogy a mi térkövünk nincs minősítve és valószínű nem olyan, mint a Leier térköve.
A fenntartó ezt elfogadta. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Igen, csak úgy hallottuk, hogy a minőség nem felel meg
és úgy volt, hogy azért nem lesz lerakva azzal az udvar, mert azért gyerekek vannak és aztán
mégis a mi térkövünkkel lett lerakva. 

Ferenczi  Gábor polgármester:  Nem mi  kezdeményeztük  a  megállapodás  módosítását,  a
fenntartó jelezte, hogy mégis elfogadná az általunk gyártott térkövet. 

Vörös Tibor képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság elnöke: Abban a pillanatban,
amikor pénzt kellett volna fizetni a térkőért, a Klik abban a pillanatban kihátrált, hogy jó a
miénk is. A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Nyárs  Hajnalka  képviselő: Tulajdonképpen  itt  a  fenntartó  részéről  nem  kihátrálás  volt,
hanem egy költséghatékonyabb megkeresés. Bízom benne, hogy végre egy olyan iskolaudvart
kapunk, amilyet megálmodtunk.  

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ha közpénzből csinálunk térkövet, az miért nem tud
olyan minőségű lenni, mint a nem közpénzből készült térkő. 

Ferenczi Gábor polgármester: Javaslom, hogy menjünk el egy gyártátogatásra a Leierhez és
nézzük  meg.  Azért  az  tegyük  hozzá,  hogy  teljesen  más  technológia  áll  rendelkezésre.



Valamint egy közfoglalkoztatotti jövedelmet kapó kollégát nem lehet párhuzamba állítani egy
a versenyszférába több évtizede alkalmazásba álló cég alkalmazottjával. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Választ kaphatnék a kérdésemre Kadocsa?

Molnár  András  Kadocsa  Startmunka  program  vezető: A betonelem  gyártó  üzemben
nagyjából  automatizált  a  rendszer,  nem lehet  összehasonítani  a kézi  vezérlésű présgéppel.
Valóban a közfoglalkoztatotti jövedelem mellett nem lehet megkövetelni a csúcsteljesítményt.

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 Devecser
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2020. évi Startmunka program eddigi
állásáról készített beszámolót fogadja el.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: azonnal

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

162/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2020.
évi  Startmunka  program  eddigi  állásáról  készített  beszámolót
elfogadja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: azonnal

3./   Napirendi pont:

Devecser 620/3 hrsz ingatlan vagyonkezelői jogának rendezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: Ennek az az előzménye,  hogy az elmúlt  években számos
alkalommal  fordultunk  a  Magyar  Államhoz,  konkrétan  a  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt-hez,
hogy a 700 éves kastély épületünk számos olyan sebből vérzik, amit az Önkormányzatunk
nem tud saját forrásból orvosolni. Már évekkel ezelőtt jeleztük a tulajdonos irányába, hogy a
tetőszerkezet  javításra  szorul,  illetve  a  héjazat  is.  Az  állagmegóvás  is  nagy  terhet  ró  az
Önkormányzatra,  nem  beszélve  a  költségekről.  Érkezett  egy  megkeresés  a  vagyonkezelő
részéről,  hogy az Önkormányzat  mondjon le a kezelői jogokról. Én a magam részéről azt
kérném a  testülettől,  hogy úgy fogadjuk el  a  nemleges  döntésről  szóló  határozatot,  hogy
hatalmazzon fel a Képviselő-testület, hogy a tárgyalásokat a vagyonkezelővel folytathassam
az Önkormányzat nevében, mind a felújítással, mind a költségmegosztással kapcsolatban. 



Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ha jól tudom intézményvezető már több alkalommal
szólt, hogy ilyen-olyan állapotban van a könyvtár. Én azt gondolom eddig kellett volna. Az
egyeztetés nem történt meg, ha mondhatom ezt. 

Ferenczi Gábor polgármester: Folyamatos volt, több alkalommal volt bejárás. 

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester: Ideje  lenne  a  testületnek  ügyvezető  testületként
működnie, úgyhogy ezt a kérdést jegeljük 2019. novemberére, mert erre mi jó, vagy rossz
választ  nem  tudunk  adni.  Azt  gondolom,  hogy  személyesen  kellett  volna  elmenni,
depolitizálni magát és egyeztetni a megfelelő emberekkel, hogy mi a célunk a kastéllyal.

Ferenczi  Gábor polgármester: Többször voltak nálunk, én magam kértem és írtam több
levet ez ügyben. Mind írásban, mind szóban történt egyeztetés. Igazgató asszonynak igaza
van, hogy az ingatlan ebben az állapotban balesetveszélyes. Az Önkormányzatnak arról kell
gondoskodnia, hogy amíg a felújítás meg nem történik, addig a veszélyt el kell hárítani. A
baleset megelőzés és a kármegelőzés lenne most az elsődleges, ezért én nem jegelném a témát
novemberig. Ne adjuk át addig az ingatlan, amíg a Magyar Állam garanciát nem ad, hogy
felújítja. Ha ezt garantálni tudja bárki, akkor természetesen az ingatlan átadható, de azzal a
feltétellel, hogy jelenleg az Önkormányzat által használt ingatlan részeket a továbbiakban is
szeretnénk  ingyen  és  bérmentesen  használni,  beleértve  a  könyvtárat  és  a  kapcsolódó
helyiségeket és a front épületet is minden kapcsolódóhelyiséggel és az udvarral egyetemben.  

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és
egyetértett  azzal,  hogy  a  polgármester  úr  a  felújításról  és  a  költségekről  tárgyaljon,
egyeztessen. 

Baráth Szilvia képviselő: Javaslom egy kordon kihúzását bizonyos méterig, hogy a közelébe
ne menjenek emberek. A parkolást nem szüntetném meg, de egy sávot el kellene zárni. 

Rosta Zoltán képviselő: Jó lenne, ha az egyeztetésekről a polgármester úr folyamatosan adna
tájékoztatást. 

Ferenczi Gábor polgármester: Van-ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Szente-Takács Anna intézményvezető: Ki fogja a kordont kihúzni, milyen pénzből és mikor.
Én elhiszem, hogy a vagyonkezelői jogon lehet vitatkozni, de ha holnap valakinek a fejére
esik a cserép, akkor én vagyok a felelős. Én ezt a felelősséget szeretném Önökre ruházni,
ugyanis Önök a döntéshozók. Én nem zárhatom le a közterületet, mert bármelyik állampolgár
feljelenthet.  Vagy  korlátozzuk  teljesen  a  parkolást,  vagy  teljesen  megszüntetjük,  az
részletkérdés, én arra szeretnék választ kapni, hogy ki fogja megvenni, miből, mikor és ki
fogja azt a könyvtárhoz vezető építési folyosót elkészíteni, milyen költségből? Ezt szeretném
tudni, mert amíg nem döntenek én vagyok a felelős. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Az  Önkormányzat  kötelessége  és  feladata  ezt  a  kordont
megépíteni. Holnap fogok egyeztetni a kollégáimmal, nem akarok az ő nevükben határidőt
tolmácsolni és intézményvezető asszonynak jelezni fogom. 



Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester:  A parkolást per pillanat ott szüntessük meg és ha
elnök  úr  szeret  festeni,  akkor  ideiglenes  jelleggel  fessünk  fel  egy  folyosót,  ahol  lehet
közlekedni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megkérném alpolgármester asszonyt, hogy testületi üléshez
méltóan próbáljon meg viselkedni.

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ezt a festés dolgot meg
se hallottam. Nem kellene az egész parkolót lezárni, meg kellene nézni, hogy honnan várható
a veszély, mert nem az egész területről van szó. 

Ferenczi Gábor polgármester: Már csak azért sem lehet teljesen lezárni, mert közös udvar
és nem önállóan használjuk, hanem megosztva az evangélikus egyházzal. 

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./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonát képező
Devecser  Város  Önkormányzata  vagyonkezelésében  lévő  devecseri  620/3  hrsz-ú  „kivett
szociális  intézet”  megnevezésű  2.651  m2  nagyságú  ingatlan  vagyonkezelői  jogáról  ne
mondjon le.
2./ A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert,  hogy  a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.-vel vegye fel a kapcsolatot egyeztetés céljából a költségmegosztás és a felújítás miatt. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

163/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyar
Állam  tulajdonát  képező  Devecser  Város  Önkormányzata
vagyonkezelésében  lévő  devecseri  620/3  hrsz-ú  „kivett  szociális
intézet”  megnevezésű  2.651  m2  nagyságú  ingatlan  vagyonkezelői
jogáról nem mond le.

2./  A Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a Magyar
Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  vegye  fel  a  kapcsolatot  egyeztetés
céljából a költségmegosztás és a felújítás miatt. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal



4./   Napirendi pont:

A települési  önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatásra pályázat benyújtása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Annyi  változás  történt  az  eddigiekhez  képest,  hogy
lényegesen előbb történt meg a pályázat kiírása, mint eddig. Nagy eséllyel már a fűtési szezon
kezdetekor  megkaphatják  a  rászorulók.  A  szállítási  költségeket  az  Önkormányzatnak  kell
állnia. 

Vörös     Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Gazdasági bizottság
hatáskörébe tartozik ennek elbírálása és ez nem szerepelt az SZMSZ-be. 

Bendes  István  jegyző:  Azért  nem,  mert  egyedi  rendelettel  kell  megalkotnunk  és  nem
kötelező a bizottság hatáskörébe adni, ezt tehetnénk a polgármesterébe vagy a testületébe is. 

Vörös     Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A bizottság támogatta és
elfogadásra javasolja.

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás?

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./ Devecser Város Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatására pályázatot nyújtson be 610 m3 szociális célú tűzifára.
2./ Devecser Város Önkormányzata vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 2019. évi
igénylés részletes feltételeit –  legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon
hatályba lépő –  rendeletben szabályozza a pályázati kiírásban foglaltakra figyelemmel,
valamint vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
3./ Devecser Város Önkormányzata által a pályázati felhívásban meghatározott saját erő
(1.000,-Ft/erdei m3 ÁFÁ-val növelt értéke) 774.700,-Ft, valamint a szállítási költségek
fedezetéül az Önkormányzat költségvetési tartalékát jelölje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-3./ azonnal, folyamatos

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

164/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzata a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására
pályázatot nyújt be 610 m3 szociális célú tűzifára.



2./ Devecser Város Önkormányzata vállalja, hogy a szociális
rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a
tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő –
rendeletben szabályozza a pályázati kiírásban foglaltakra
figyelemmel, valamint vállalja, hogy a szociális célú tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3./ Devecser Város Önkormányzata által a pályázati felhívásban
meghatározott saját erő (1.000,-Ft/erdei m3 ÁFÁ-val növelt értéke)
774.700,-Ft, valamint a szállítási költségek fedezetéül  az
Önkormányzat költségvetési tartalékát jelöli meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-3./ azonnal, folyamatos

5./   Napirendi pont:

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: A  bizottsági  ülésen  elhangzott,  hogy  20.000,-Ft-al
támogatnánk őket.  Nyilván az Önkormányzatnak is  szűkösek az anyagi  lehetőségei,  de az
előző  években  is  támogattuk  a  közhasznú  célokat,  amelyek  valóban  fontosak  társadalmi
szempontból. Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás?

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester:  Az a  véleményem,  hogy azért  nem tud  a  város
jótékonykodni,  mert még nem kaptuk meg a hitelt.  Van-egy javaslatom, itt vagyunk heten
képviselők adjunk 3.000,-Ft-ot fejenként. 

Ferenczi Gábor polgármester: Részemről rendben van, akkor levesszük napirendről és a
képviselők befizetik és az adományszámláról átutaljuk. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

6./   Napirendi pont:

Körzeti megbízott kinevezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Salamon  Márton  urat  jelölte  szakmai  alapon  az  Ajkai
Rendőrkapitányság,  illetve  az  azon  belül  működő  Devecseri  Rendőrőrs.  Nekünk  van
véleményezési jogunk, de minden ilyen esetben elfogadjuk a rendőrség álláspontját. 



Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra
javasolta. 

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás?

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./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa Salamon Márton c. r.
törzsőrmester 2019. augusztus 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezését.
2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  az  Ajkai
Rendőrkapitányságot (8400 Ajka, Rákóczi u. 1.) értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

165/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja
Salamon  Márton  c.  r.  törzsőrmester  2019.  augusztus  1-jei  hatállyal
történő körzeti megbízotti kinevezését.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről
az Ajkai Rendőrkapitányságot (8400 Ajka, Rákóczi u. 1.) értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

7./   Napirendi pont:

TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú  „A  társadalmi  együttműködés
erősítése Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó média tábor megszervezésére
vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Beérkeztek az ajánlatok, ezt a bíráló bizottság kiértékelte. 

Vörös     Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja.  Három ajánlattevő volt,  Kunt Ernő Képíró Műhely Egyesület  (3526



Miskolc, Katowice u. 47. 4/4.), Bihari László e.v. (1126 Budapest, Böszörményi út 30-32., D.
ép. 2. lpház, 5. em. 24.), valamint a  Zöld Pók Alapítvány (1021 Budapest, Labanc u. 4. 4.
ajtó).  A beszerzési  eljárás  nyertese  a  Zöld  Pók  Alapítvány  lett,  mivel  a  legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, 1.040.000,-Ft-ban ők tették.

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

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./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bíráló  Bizottság  véleményét
figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 20/2018.(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser
Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata  alapján  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú  „A  társadalmi
együttműködés  erősítése  Devecserben”  című  pályázattal  kapcsolatban  a  média  tábor
szervezésére vonatkozóan kiírásra került beszerzési eljárásra a

 Kunt Ernő Képíró Műhely Egyesület (3526 Miskolc, Katowice
u. 47. 4/4.)

 Bihari László e.v. (1126 Budapest, Böszörményi út 30-32., D.
ép. 2. lpház, 5. em. 24.)

 Zöld Pók Alapítvány (1021 Budapest, Labanc u. 4. 4. ajtó)
által benyújtott ajánlat érvényes.
2./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi  együttműködés  erősítése  Devecserben” című  pályázattal  kapcsolatban  a  média
tábor szervezésére vonatkozóan  kiírásra  került  beszerzési  eljárás nyertesének  a  Bíráló
Bizottság javaslatát figyelembe véve a Zöld Pók Alapítványt (1021 Budapest, Labanc u. 4. 4.
ajtó) hirdesse ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot – 1.040.000,- Ft (AM) – a Zöld Pók Alapítvány (1021 Budapest, Labanc u.
4. 4. ajtó) tette.
3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.(I.31.)  Kt.  határozattal
elfogadott  Devecser  Város  Önkormányzatának  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A
társadalmi  együttműködés  erősítése  Devecserben” című  pályázattal  kapcsolatban  a  média
tábor szervezésére vonatkozóan kiírásra  került  beszerzési  eljárással  kapcsolatban felmerült
megbízási díj összegének – 1.040.000,- Ft – fedezetéül a pályázaton elnyert támogatási összeg
nyújtson fedezetet. 
4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy
a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003  azonosítószámú  „A  társadalmi  együttműködés  erősítése
Devecserben” című pályázattal kapcsolatban a média tábor szervezésére vonatkozóan kiírásra
került  beszerzési  eljárás  ellátására  vonatkozóan  a  Megbízási  szerződést  a  Zöld  Pók
Alapítvánnyal (1021 Budapest, Labanc u. 4. 4. ajtó) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal             

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



166/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :
 
1./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bíráló
Bizottság véleményét figyelembe véve megállapítja, hogy a 20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a média tábor szervezésére vonatkozóan kiírásra került
beszerzési eljárásra a

 Kunt Ernő Képíró Műhely Egyesület (3526 Miskolc, Katowice
u. 47. 4/4.)

 Bihari László e.v. (1126 Budapest, Böszörményi út 30-32., D.
ép. 2. lpház, 5. em. 24.)

 Zöld Pók Alapítvány (1021 Budapest, Labanc u. 4. 4. ajtó)

által benyújtott ajánlata érvényes.

2./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a média tábor szervezésére vonatkozóan kiírásra került
beszerzési eljárás nyertesének a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe
véve  a  Zöld Pók Alapítványt  (1021 Budapest,  Labanc u.  4. 4.  ajtó)
hirdeti  ki  tekintettel  arra,  hogy  a  legalacsonyabb  összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – 1.040.000,- Ft (AM)
– a Zöld Pók Alapítvány (1021 Budapest, Labanc u. 4. 4. ajtó) tette.

3./  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  20/2018.
(I.31.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának
a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendről  szóló
szabályzata alapján a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú
„A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázattal
kapcsolatban a média tábor szervezésére vonatkozóan kiírásra került
beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült megbízási díj összegének
– 1.040.000,- Ft – fedezetéül a pályázaton elnyert támogatási összeg
nyújt fedezetet. 

4./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a  polgármestert,  hogy  a  TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003
azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben”
című pályázattal kapcsolatban a média tábor szervezésére vonatkozóan
kiírásra  került  beszerzési  eljárás  ellátására vonatkozóan  a Megbízási
szerződést a Zöld Pók Alapítvánnyal (1021 Budapest, Labanc u. 4. 4.
ajtó) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidők: 1./-4./ azonnal             

8./   Napirendi pont:

Külterületi ingatlanok tisztítási munkáinak elvégzése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Ismételten fakivágásról van szó.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester elhagyta az üléstermet. 

Tekintettel  arra,  hogy  az  elmúlt  időszakban  többször  kapott  meghatalmazást  elnök  úr  a
hasonló  feladatok  kontrollálására,  én  szeretném,  ha  most  is  hatékonyan  együttműködne.
Átadom a szót elnök úrnak.

Vörös     Tibor     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az  előterjesztésbe
szerepelt,  amik  már  megtörténtek,  ilyen  a  sportporttelep,  parkoló,  labdarúgó  központ
megnevezésű ingatlanon található 24 db, a devecseri 1295/2 hrsz.-ú „kivett orvosi rendelő”
megnevezésű  ingatlanon található 10 db, és a  Magyar  Állam tulajdonát  képező,  Devecser
Város  Önkormányzata  kezelésében  lévő  devecseri  616  hrsz.-ú  „kivett  közterület”
megnevezésű  –  természetvédelmi  és  műemléki  terület  –  ingatlanon  található  23  db  fa
kivágása. Ez a mostani a Meggyeserdő területén található. A bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, 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 Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri

 059 hrsz.-ú „kivett  saját  használatú út” megnevezésű 7339 m2

nagyságú és a
 036/2 hrsz.-ú „kivett út” megnevezésű 4 ha 8804 m2 nagyságú

ingatlanok  teljes  tisztításával  (fák,  bokrok kivágásával,  ledarálásával,  elszállításával)  –  az
erdészeti tevékenységet ellátó felügyelete mellett - Simó Erzsébet e.v.-t (8512 Nyárád, Petőfi
S.  u.  44.,  nyilv.sz.:  51627036)  bízza  meg  azzal,  hogy  hogy  vállalkozó  a  kivágott  fák
ellenértékeként 5.000,- Ft/m³ + ÁFA összeget fizet az Önkormányzat részére, mely összeg
beszámításra kerül az Önkormányzat által vállalkozó felé fennálló bruttó 505.649,- Ft összegű
tartozásába.
2./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Simó Erzsébet e.v.-val (8512
Nyárád, Petőfi S. u. 44.) a megállapodást kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2019. szeptember 30.



                                        
A Képviselő-testület 6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  - az alábbi
határozatot hozta:

167/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri

059 hrsz.-ú  „kivett  saját  használatú  út”  megnevezésű  7339 m2

nagyságú és a
036/2 hrsz.-ú „kivett út” megnevezésű 4 ha 8804 m2 nagyságú

ingatlanok teljes tisztításával (fák, bokrok kivágásával, ledarálásával,
elszállításával) – az erdészeti tevékenységet ellátó felügyelete mellett -
Simó  Erzsébet  e.v.-t  (8512  Nyárád,  Petőfi  S.  u.  44.,  nyilv.sz.:
51627036)  bízza  meg  azzal,  hogy  hogy  vállalkozó  a  kivágott  fák
ellenértékeként 5.000,- Ft/m³ + ÁFA összeget fizet az Önkormányzat
részére,  mely  összeg  beszámításra  kerül  az  Önkormányzat  által
vállalkozó felé fennálló bruttó 505.649,- Ft összegű tartozásába.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  Simó
Erzsébet  e.v.-val  (8512  Nyárád,  Petőfi  S.  u.  44.) a  Megállapodást
megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ 2019. szeptember 30.
                                        

9./   Napirendi pont:

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalba informatikai eszközök beszerzése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: A hivatalunk költségvetésébe  előzetesen  be lett  tervezve,
ennek a terhére történne a beszerzés.

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja, mivel a hivatal részére munkaeszköznek kell beszerezni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, 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./  A Képviselő-testület  engedélyezze  a  Devecseri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  részére,
hogy az Infex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től (8220 Balatonalmádi, Deák F. u. 15.) az
alábbi informatikai eszközöket beszerezze:
1 db Dell PowerEdge T330 szerver 950.000,-Ft+ÁFA,
1 db OptiPlex 3060 MT asztali számítógép 182.300,-Ft+ÁFA,
1 db Office Home and Business 2019 szoftver 65.200,-Ft+ÁFA összegben.
2./ A Képviselő-testület a vállalkozási díj összegének fedezetéül a 2019. évi költségvetését
jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel Bendes István jegyzőt, hogy a Vállalkozási szerződést
az Infex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (8220 Balatonalmádi,  Deák F.  u.  15.)  kösse
meg.
Felelős: Bendes István jegyző
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos 

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

168/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  A  Képviselő-testület  engedélyezi  a  Devecseri  Közös
Önkormányzati  Hivatal  részére,  hogy  az  Infex  Kereskedelmi  és
Szolgáltató  Kft-től  (8220 Balatonalmádi,  Deák F.  u.  15.)  az  alábbi
informatikai eszközöket beszerezze:
1 db Dell PowerEdge T330 szerver 950.000,-Ft+ÁFA,
1 db OptiPlex 3060 MT asztali számítógép 182.300,-Ft+ÁFA,
1  db  Office  Home  and  Business  2019  szoftver  65.200,-Ft+ÁFA
összegben.

2./  A  Képviselő-testület  a  vállalkozási  díj  összegének  fedezetéül  a
2019. évi költségvetését jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Bendes István jegyzőt, hogy a
Vállalkozási szerződést az Infex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel
(8220 Balatonalmádi, Deák F. u. 15.) kösse meg.

Felelős: Bendes István jegyző

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos 

Technikai szünet.

Technikai szünet vége.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, Rosta Zoltán képviselő
pedig elhagyta az üléstermet.



Ferenczi  Gábor  polgármester:  A  napirend  tárgyalásakor  elmondtam,  hogy  fontosnak
tartottam  csokorba  szedni  a  hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  ügyeinket,  témáinkat,
javaslatainkat. 

10./   Napirendi pont:

Hulladékgazdálkodás városunkban

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

a) Belterületi hulladék kezelése, szelektív hulladékgyűjtő szigetek

Ferenczi Gábor polgármester: Itt szeretnék a belterületi hulladék kezelésével kapcsolatban
tájékoztatást adni és javaslattal élni. Alpolgármester úrnak is megadom a szót, neki is lenne
javaslata.  Az  elmúlt  években  elég  komoly  erőfeszítéseket  tettünk  a  köztisztaság  javítása
érdekében.  A Startmunka  program keretén  belül  is  működik  egy  illegális  hulladékkezelő
brigád. 2014-ben elindítottuk a mezőőri szolgálatot, ami a külterületre vonatkozik elsősorban.
Elég nagy sikerrel akadályozzák meg a hulladéklerakást. A belterületek vonatkozásában egy
közterület-felügyelőt foglalkoztattunk. Teljes képünk van, hogy melyek azok a gócpontok,
amit  fel  kell  számolni.  Elsődleges  feladatnak  tartottam,  hogy  a  hulladékszállítási
szerződéseket minden háztartás kösse meg. A tegnapi állás szerint 1486 érvényes szállítási
szerződés van, ez kevesebb, mint a háztartás szám. A szemétszállítási szerződésszám növelése
érdekében az Avar Kft.-vel napi kapcsolatot alakítottunk ki. Ügyfélszolgálatot alakítottunk ki
helyben. Az elmúlt években sok belterületi ingatlant sikerült kitakarítani. Még mindig vannak
olyan ingatlanok, ahol van szemét. Itt sincs érvényes hulladékszállítási szerződés. Az 1486
szerződéshez viszonyítva viszont a háztartások 1/3-a használt csak szelektív hulladékgyűjtő
edényeket.  Efelé  kellene  lépéseket  tenni,  hogy  a  szelektív  kukák  száma  a  családi  házas
övezetekben növekedjen. A szelektív konténerek felszámolásával csökkenhet a közterületeken
elhelyezett illegálisan elhelyezett szemétnek a mennyisége. Országos probléma, hogy nagyon
sokan közterületeken helyezik el a szelektív konténerek mellett azt a hulladék mennyiséget,
ami nem oda való. A lakosság kérte, hogy azokon a helyeket, ahol a helyzet változatlan és
tarthatatlan,  ott  számoljuk fel a szigeteket. Azt javaslom, hogy a lakosság vonatkozásában
próbáljunk abba az irányba gondolkodni, hogy minden háztartásban legyen szelektív kuka. A
javaslatom  a  következő.  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  város
hulladékgazdálkodásában  a  szelektív  gyűjtőpontok  kiváltása  céljából  a  családi  házas
lakóövezetekben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés teljeskörűvé tétele érdekében, a
szolgáltatóval  a  továbbiakban  is  folyamatosan  egyeztetve  folytassa  a  kampányt  és  a
szervezőmunkát, szervezzen a továbbiakban is a szolgáltatóval kihelyezett ügyfélszolgálatot
Devecserben. A Képviselő-testület támogatja, hogy az Önkormányzat a továbbiakban is saját
cégével,  saját  költségén  átszállíttassa  Ajkáról  Devecserbe  az  igényelt  szelektív
gyűjtőedényeket  a  költséghatékonyságnak  megfelelő  maximális  szállítási  darabszám
bevárásával.  A Képviselő-testület  meghatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  megszüntetett
szelektív gyűjtőszigetek esetleges visszahelyezését az érintett lakosokkal, a szolgáltatóval és a
helyi  rendőrséggel  egyeztetve  vizsgálja  felül,  a  meglévő gyűjtőszigetekkel  kapcsolatban a
szolgáltatóval  és  a  helyi  rendőrséggel  egyeztetve  tegyen  javaslatot  a  Képviselő-testület
részére  térfigyelő  kamerák  elhelyezésére.  A Képviselő-testület  az  Önkormányzat  2020-as
költségvetésébe a  szelektív  gyűjtőpontokhoz kihelyezendő kamerák elhelyezését  betervezi.
Alpolgármester úrnak is van egy javaslata. Át is adom a szót alpolgármester úrnak, mert ez is
ide kapcsolódik. 



Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Na ezért  mondtam, hogy külön kellene tárgyalni,
mert  akkor  ez  az  egyik,  döntsünk erről  és  utána  elmondanám az  enyémet.  Ez  egy külön
határozati  javaslat.  Lehetne  azt  csinál,  hogy minden  egyes  háztartásban,  ahol  nincs  sárga
kuka,  esetleg 1 szórólapot bedobni,  ide és ide küldje vissza,  ha igényel.  Ezt  lehet  jobban
beválik, mint az elektronikus, nem mindenki használ internetet. 

Ferenczi  Gábor polgármester:  Illetve  augusztus  10.  a  Devecseri  Ujság lapzártája,  ott  is
lehetne felhívást közzétenni. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Csak akkor ezt vissza tudná hozni, be tudna fáradni a
szolgáltatóhoz. 

Ferenczi Gábor polgármester: Nagyjából 1.300 szórólapról lenne szó. Szólok az Avar Kft.-
nek, hogy készítsenek egy szórólapot. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Vörös  Tibor képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság elnöke: De ugye  a  szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket nem szüntetnénk meg? 

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Nem,  a  meglévőeket  nem.  Azokat  a  szigeteket,  ahol
folyamatos volt a probléma, megszüntettük. 

Több kérdés, 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 kérje fel a polgármestert, hogy a
város hulladékgazdálkodásában a szelektív gyűjtőpontok kiváltása céljából a családi házas
lakóövezetekben a házhoz menő szelektív  hulladékgyűjtés  teljeskörűvé tétele  érdekében a
szolgáltatóval  a  továbbiakban  is  folyamatosan  egyeztetve  folytassa  a  kampányt  és  a
szervezőmunkát, szervezzen a továbbiakban is a szolgáltatóval kihelyezett ügyfélszolgálatot
Devecserben.
2./ A képviselő-testület támogassa, hogy az önkormányzat a továbbiakban is saját cégével
saját  költségén  átszállíttassa  Ajkáról  Devecserbe  az  igényelt  szelektív  gyűjtőedényeket  a
költséghatékonyságnak megfelelő maximális szállítási darabszám bevárásával.
3./  A  képviselő-testület  hatalmazza  meg  a  polgármestert,  hogy  a  megszüntetett  szelektív
gyűjtőszigetek esetleges visszahelyezését  az érintett  lakosokkal,  a szolgáltatóval  és a helyi
rendőrséggel  egyeztetve  vizsgálja  felül,  a  meglévő  gyűjtőszigetekkel  kapcsolatban  a
szolgáltatóval és a helyi rendőrséggel egyeztetve tegyen javaslatot a képviselő-testület részére
térfigyelő kamerák elhelyezésére.
4./  A  képviselő-testület  az  Önkormányzat  2020-as  költségvetésébe  a  szelektív
gyűjtőpontokhoz kihelyezendő kamerák elhelyezését tervezze be.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  - az alábbi
határozatot hozta:

169/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :



1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felkéri  a
polgármestert,  hogy  a  város  hulladékgazdálkodásában  a  szelektív
gyűjtőpontok  kiváltása  céljából  a  családi  házas  lakóövezetekben  a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés teljeskörűvé tétele érdekében a
szolgáltatóval a továbbiakban is folyamatosan egyeztetve folytassa a
kampányt  és  a  szervezőmunkát,  szervezzen  a  továbbiakban  is  a
szolgáltatóval  kihelyezett  ügyfélszolgálatot  Devecserben.

2./  A  képviselő-testület  támogatja,  hogy  az  önkormányzat  a
továbbiakban  is  saját  cégével  saját  költségén  átszállíttassa  Ajkáról
Devecserbe  az  igényelt  szelektív  gyűjtőedényeket  a
költséghatékonyságnak  megfelelő  maximális  szállítási  darabszám
bevárásával.

3./  A  képviselő-testület  meghatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
megszüntetett  szelektív  gyűjtőszigetek  esetleges  visszahelyezését  az
érintett lakosokkal, a szolgáltatóval és a helyi rendőrséggel egyeztetve
vizsgálja  felül,  a  meglévő  gyűjtőszigetekkel  kapcsolatban  a
szolgáltatóval és a helyi rendőrséggel egyeztetve tegyen javaslatot a
képviselő-testület részére térfigyelő kamerák elhelyezésére.

4./ A képviselő-testület az Önkormányzat 2020-as költségvetésébe a
szelektív  gyűjtőpontokhoz  kihelyezendő  kamerák  elhelyezését
betervezi.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

 
b) Hulladékgazdálkodás a Meggyeserdő bal oldalán

Ferenczi Gábor polgármester: Készült egy igazságügyi  szakértői vélemény is, hogy elég
nagy  mennyiségű  szemetet  örököltünk  a  területen.  Négy  olyan  hangárral  rendelkeztünk,
amiben még mindig van szemét, ez már 2017-ben is a területen volt. A többi épületből azt
lehet  mondani,  hogy kitisztítottuk,  úgy hogy erre  külön anyagi  forrást  nem kellett  kérni.
Ígértem  alpolgármester  úrnak  egy  részletes  kimutatást,  maga  a  bevétel  mutatja,  hogy
használható ingatlanjaink vannak. 2017-től a mai  napig 3.767.242,-Ft-ot realizáltunk a bal
oldal hasznosításából. Használja a területet egy air soft egyesület és szükséglakás is van. A
terület  nemeshanyi  végén is  volt  egy időre bérbe adva ingatlan.  A négy hangárból  kettőt
augusztus 31-ig teljesen megtisztítunk a hulladéktól és ezt szelektíven tegyük meg, ha lehet.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Bognár Ferencné alpolgármester: Az előző testületi ülésen kértem a számlákat, hogy hová
lettek elhordva, milyen gépkocsival és a szállítólevél. Nem kaptam meg. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Kettővel  ezelőtti  ülésen  is  elmondtam,  hogy  nagy
mennyiségű fémhulladékot, papírhulladékot szállítottunk be. Ezen felül a TeSzedd akcióban
is sok szemetet gyűjtöttünk be. Ezeknek az elszállításáról nem az Önkormányzatnak kellett



gondoskodnia.  Ezen  kívül  a  Startmunka  program  is  jó  pár  ingatlanrészt  kitakarított.
Tekintettel arra, hogy illegális hulladéklerakás Startmunka program járművei is részt vettek a
szállításba.  Rendelkezik  az  Önkormányzat  egy  kerettel,  amit  hulladékszállításra  tud
felhasználni. Ezzel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Molnár András Kadocsával. 

Bognár Ferencné alpolgármester:  Volt  egy beszámoló  a  Molnár  András  Kadocsánál  és
azért nem fogadtam el, mert hiányosnak tartottam. Ha szigorú elszámolás van, akkor ezeket a
szállítóleveleket kérem. Az előző ülésen is elmondtam és nem kaptam meg. Polgármester úr
tett ígéretet, hogy megkapom. Főleg, hogy ha olyan szelektív gyűjtések is történtek, mint ami
itt a beszámolóban is benne van, hogy papír, fém palack, PET palack, üveg, bútorok, hűtők,
mosógépek, mikrohullámsütők. Ki vitte el, mit kapott érte?

Ferenczi Gábor polgármester: Először a bal oldalról beszéljünk, aztán áttérünk a piacra. A
bal oldalon nem volt jellemző a mosógép, hűtőgép. Ami fémhulladékot leadtunk, arról éppen
az  előző  ülésen  számoltam  be.  A  másik  oldalról  begyűjtött  fémhulladék  az  egy  sokkal
nagyobb mennyiség. 

Bognár Ferencné alpolgármester: A bal oldalról volt szó a múlt testületi ülésen.

Ferenczi Gábor polgármester:  Parttalan vitát nem fogok folytatni. A Startmunka program
minden évben elszámol.

Bognár Ferencné alpolgármester: Hiányosan.

Ferenczi  Gábor polgármester:  Azt  gondolom képviselő  asszonynak  sem kompetenciája,
sem  előismerete,  sem  szakmai  hozzáértése  nincs  meg  ahhoz,  hogy  erről  ilyen  jellegű
véleményt  formáljon.  Azt gondolom, hogy megvan az a hivatal,  aki ezt  megteszi szakmai
alapon. Az elmúlt években a rendes éves ellenőrzésekkel kapcsolatban semmilyen probléma
nem volt a Startmunka programmal. Van valakinek érdemi kérdése ezzel kapcsolatban?

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Amit én hallottam a legutolsó szelektív gyűjtésről, de
lehet, hogy rosszul hallottam, úgy zajlott, hogy amik mosógépek kint voltak az árusoknak,
nem zárták be a bódéba és nagyjából azok lettek leadva szelektívbe. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ez nem igaz.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester:  Lehet, hogy nem igaz, mondom, úgy hallottam. A
másik,  hogy  alpolgármester  asszony  szerintem  azért  kéri  ezeket,  mert  annyira  súlyos  a
szemétkérdés, hogy ha mi nem tudjuk a saját lakosságunk felé bizonyítani, hogy a szeméttel
nem elbánunk, hanem bánunk, akkor mit várhatunk el attól, aki mondjuk Devecser határába
nyit egy szeméttelepet és hajrá. 

Ferenczi Gábor polgármester:  Ezt a területet rengeteg kolléga látta abban az állapotában,
ahogy átvettük. Ha bárki kimegy, tapasztalhatja, hogy az első rész már ki van tisztítva. Ha
alpolgármester úr kilátogat, nem tapasztal változást a 2 évvel ezelőtti állapothoz képest?

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: De tapasztaltam, de ha jól tudom a javaslatom arról
szólt, hogy van négy épület, ami tele van szeméttel, azt szállíttassuk el. A javaslatom konkrét
összegszerű.



Ferenczi Gábor polgármester: Ha jól tudom 3.500.000,-Ft szerepel benne.

Dr.  Németh Ákos  Pál  alpolgármester:  Nem.  Az  a  baj,  nem olvassák  el  és  ezt  mindig
neheztelem. Összesen 1.230 m3 vegyes hulladék található, melyből szelektív gyűjtés során a
fennmaradó kb. 800 m3 hulladék elszállítási és ártalmatlanítási költsége 3,5 millió Ft körül
lenne.

Ferenczi Gábor polgármester: Alpolgármester úr azt írta, hogy 3.5000.000,-Ft-ba kerülne,
én pedig azt mondom, hogy a négy hangárból kettőt  augusztus 31-ig kitakarítunk és nem
kerül semmibe.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Elmondom akkor a javaslatomat. Van a bal és a jobb
oldal. A használtcikk piacon 7.000-9.000 db használt gumiköpeny, valamit 2.000-2.500 m3

vegyes  hulladék  van,  illetve  a  bal  oldal.  Az  Önkormányzat  2019.  évi  költségvetésének
céltartalékából 25.000.000,- Ft összeget különítsen el, hogy ha egy darab területet nem tudunk
szelektíven gyűjteni, akkor a két területet ürítsük ki. Az árusaink a lomispiacon méltánytalan
helyzetbe  vannak,  mert  az  árusok egy szeméttelepen  árulnak,  egészségtelen  körülmények
között. Devecser közegészségügyi állapotát veszélyezteti. Kiszórtunk több, mint 200.000,-Ft-
ot, hogy méregettük mekkora a Co Devecserben, hát innen jön a por, meg a Resti melletti új
szeméttelepünkről. 

Ferenczi Gábor polgármester: Onnan jön a por?

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Szerintem. Meg kell kezdeni a szemét elszállítását. 

Ferenczi Gábor polgármester: Végeztettünk egy légszennyezettségi mérést és két dologból
megnyugodtunk,  hogy  nem a  Téglagyár  irányából  érkezik  a  por,  a  másik,  hogy  nem az
iszaptározó irányából. Értem én, hogy show műsort kell csinálni és riogatjuk a lakosságot és
ez  a  szemét  alkalmas  lehet,  hogy  mondjuk  a  polgármestert  ebben  a  dologban  próbáljuk
besározni.  Én felelős  is  vagyok  azért,  amit  elkövetek.  Azt  állítani  egy légszennyezettségi
mérés után, hogy a por a Meggyeserdőről jön, mikor a Leier telephelye ugyanaz az irány,
nagy  felelősség  alpolgármester  úr  részértől,  hogy  ilyen  kijelentéseket  tesz.  A  városunkat
negatívan érinti.  El kellene olvasni a szakértői anyagot. Mondtam, hogy a négy hangárból
kettőt augusztus 31-ig kitakarítanánk és akkor mehetnénk tovább. 

Dr. Németh Ákos Pál  alpolgármester:  A hangárba  általunk behordott  szemét  is  van.  A
szemét  közügy,  én  nem tudom mit  kellene  tennem,  hogy  egy-egy  értelmes  javaslatomat
legalább elolvasnák. Ha mi tényleg el akarjuk szállítani, akkor szavazzuk meg. Ha nem, mert
nincs rá pénzünk, akkor mondjuk ezt. Van rá pénzünk?

Ferenczi Gábor polgármester: Nincs.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Akkor ez lenne a fair, ezt kellene mondai. 

Nyárs Hajnalka képviselő: Annyit szeretnék mondani, hogy a szemét nagy része nem most
került  oda.  Hirtelen  hatalmas  probléma lett  a  szemét  téma.  Egyébként  régen is  az kellett
volna, hogy legyen. Nem tudom eldönteni, hogy 3-4 évvel ezelőtt miért nem volt ez akkor
probléma. Azt mondja, hogy nem fair. Alpolgármester úrtól akkor az miért volt fair betenni
egy előterjesztésbe  a  3.500.000,-Ft-ot,  mikor  tökéletesen  tisztába  van vele,  hogy nincs  rá



pénz. Azt gondolom, hogy a saját magunk erejéből kell megpróbálni normális körülményeket
teremteni. Senkinek nem az a célja, hogy ilyen körülmények legyenek. 

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Zárjuk már le ezt a vitát.
Ne felejtsük már el azt, hogy a volt bérlő mennyi szemetet hagyott itt. Most azon rugózunk,
hogy  négy  hangár  van  még,  mikor  a  31-ből  27  darabot  kitakarítottunk.  Másodfokon
felmentették a volt bérlőt, hát milyen országban élünk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Fellebbezési lehetőségünk nincs?

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester:  Nincs. Egyet kell tudni erről a hulladékról, amiről
már  írtunk  levelet  is,  hogy  a  bűncselekmény  egyedül  a  veszélyes  hulladék  és  ez  nem
veszélyes hulladék. 

Több kérdés, 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 a Képviselő-
testület bízza meg a polgármestert, hogy a Meggyeserdő bal oldalán lévő négy hangárból a
69-es és 72-es hangárokból 2019. augusztus 31. napjáig a szemetet szállíttassa el.  
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  - az alábbi
határozatot hozta:

170/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Meggyeserdő
bal oldalán lévő négy hangárból a 69-es és 72-es hangárokból 2019.
augusztus 31. napjáig a szemetet elszállíttassa.  

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: azonnal, folyamatos

c) Hulladékgazdálkodás a használtcikk piacon

Ferenczi Gábor polgármester: Itt is van javaslata alpolgármester úrnak, amivel szintén nem
értek  egyet.  Igenis  szelektíven  kigyűjthető  annak a  szemétnek a  nagyja  a  parkolóból.  Én
kértem egy felmérést az Avar Kft-től a területen és az általuk írt  ajánlat is a fele,  vagy a
harmada annak,  amit  alpolgármester  úr  írt.  Nem is  értem,  hogy a  25.000.000,-Ft  honnan
tevődik össze.  A probléma abból van,  hogy a tavasz folyamán a Kft-vel több alkalommal
terveztünk közös akciót és az ott gyűlt szemét 30%-át elszállítottuk a Kft. szemetes autójával,
de mivel nincs lezárva a terület, újra felgyűlt. Amíg az a terület nincs lezárva, addig nincs
értelme hozzányúlni. Kértem a Kft-t hogy a kerítést építsük meg, hogy a nagy hátsó vevő
parkoló  zárt  legyen.  Úgy  egyeztünk  meg,  hogy  az  egyik  felét  a  Kft.,  a  másik  felét  a



Startmunka csinálja. Ott volt egy bádog, de már eltűnt és most már nincs akadálya, hogy az a
rész zárt legyen. Kérném, hogy ez a kerítés legyen meg, hétköznap legyen zárva. Egy kamera
jelen pillanatban veszi a területet.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Mi lesz a szemét sorsa és meddig?

Ferenczi Gábor polgármester:  A javaslatom a következő lenne, hogy a Képviselő-testület
kérje fel a polgármestert, hogy a város által működtetett Meggyeserdei használtcikkpiac hátsó
vevőparkolója mögötti területen folytassa a megkezdett szervezőmunkát szelektív gyűjtőpont
kialakítása céljából, ahol első ütemben papír-, PET-. fém-, üveg- és fahulladék, bútorok, fa
nyílászárók és használhatatlanná vált, alapvetően fém alkotórészekből álló háztartási gépek
(hűtők, mosógépek, mikrók stb.) kerülhetnek elhelyezésre. 

Bognár Ferencné alpolgármester elhagyta az üléstermet. 

Annál drágább nincs, mikor az Önkormányzat vegyes hulladékként szállítja be az Avar Kft-
hez.  Értem én,  jól  hangzik,  hogy tegyünk oda 25.000.000,-Ft-ot  és  vigyük el  a  szemetet.
Nekem is ez lenne a legegyszerűbb, csak azt gondolom, hogy ez nincs összhangba a felelős
gazdálkodással. Az előző üzemeltetővel szemben van egy végzés, akkor mi előlegezzük meg
saját  költségünkön az  ő  általa  otthagyott  szemétnek az  elszállítását.  Nyilván mi  is  rendet
szeretnénk,  de költséghatékonyan.  Mindenképpen le  kell  keríteni  a  területet  és ellenőrizni
kell. 

Bognár Ferencné alpolgármester visszaérkezett a ülésterembe.
 
Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester:  Egyébként  Devecserben  tényleg  költséghatékony
rend van, mert nincs rend. Úgy érzem nem is lesz, mert simogatjuk ezt a témát 4 éve. Ez a
vajúdás 4-5 éve megy a szemét kérdéssel.  Ettől  függetlenül ha a piaccal akarunk valamit,
szemét nem maradhat  ott.  A szelektív  gyűjtés,  meg a beszélgetés  1,5 éve  nagyjából  nem
vezetett eredményre. 

Ferenczi Gábor polgármester: Miért nem?

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Mert a majdnem nálam az a semmi. 

Ferenczi Gábor polgármester: De ez nem igaz.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Én ma is voltam kint szemrevételezni a lomispiacot,
ez  a  mennyiség  ott  van.  Nem  szeretem  a  ferdítést,  bárki  megnézheti  a  saját  szemével.
Iszonyatos állapotok uralkodnak.

Ferenczi Gábor polgármester:  Miért célja alpolgármester úrnak, hogy lejárassa a várost,
hogy nincs rend. Ez miért jó? Miért jó ilyen kijelentéseket tenni?

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester:  Mert jó igazat mondani. Sajnálom ezt a porhintést,
szépítést. Mindenki tudja, hogy itt a szemét. 

Ferenczi Gábor polgármester: Jelenleg egy beruházás zajlik a területen. Ahhoz, hogy ez a
beruházás  elinduljon,  a  vásárló  teret  ki  kellett  takarítani.  Az  Önkormányzat  és  a  Kft.
takarította ki, mivel a beruházó világosan megmondta, hogy amíg az építési területen hulladék



van, addig nem áll neki a munkálatoknak. Kiváltottunk egy önkormányzati területtel a piac
területén egy állami területet.  Az is teljesen tele volt hulladékkal, felvételeim vannak róla.
Állítsuk szembe azokat a képeket, amíg nem az Önkormányzat kezelésébe volt és a mostanit.
Olyan  mintha  egy  másik  bolygón  élnénk.  Naponta  mentünk  ki  területre,  hogy el  tudjon
kezdődni a beruházás.  Én is  tudom, hogy a parkolóba van szemét,  de egyszer már el  lett
takarítva, de visszahordják. 

Bognár Ferencné  alpolgármester: Itt  a  felelős  nem csak polgármester  úr,  hanem én is.
Pontosan ezért próbálom érzékeltetni, hogy valóban négy éve folyamatosan jelzem ezeket a
problémákat. Akkor, amikor polgármester úr ezzel kevésbé foglalkozott, addig Vörös Tibor és
én rendőrségre,  ügyészségre jártunk ezzel kapcsolatban. Addig én nagyon tiszteltem Tibor
munkáját,  mert  még éjszaka is  kiment  felvételeket készíteni.  Polgármester  úr matematikai
alapon nagyon kiszámolta, hogy ha átvesszük a területet, akkor mennyi lesz a bevétel, mennyi
lesz  a  kiadás.  Vörös  Tibor  már  akkor  jelezte,  hogy hathatósan  fel  kellene  lépni.  Ezek  a
hathatóságok  elmaradtak,  mert  mindenhol  csak  a  Tibor  és  az  én  feljelentésem szerepelt.
Megértem alpolgármester úr aggodalmát, hogy mi lesz a gumival, mert az elmúlt időszak nem
azt igazolta, hogy meg fog történni. Nem politikai döntésről van itt szó, hanem hogy nagy a
problémája Devecsernek és akár a Kormánytól kell segítséget kérni. Meg kell oldani ezt a
problémát. 

Ferenczi Gábor polgármester: Érdekes, hogy alpolgármester asszony azt állítja, hogy nincs
ott a nevem, ehhez képest elég sokat jártam a bíróságra.

Nyárs Hajnalka képviselő:  Elhangzott a gumiügy is és mondhatom, hogy az itt ülőknek,
mindenkinek fontos, hogy ez a két probléma megoldódjon, csak nem mindegy, hogy mikor és
mennyiért. A megoldási folyamatban egy Önkormányzatnak mindig úgy kell eljárnia, hogy a
cselekedetei jogszerűek legyenek és ne legyen benne semmi jogsértő. 

Dr. Németh Ákos Pál Alpolgármester: A múlt testületi ülés 40%-ában arról beszélgettünk,
hogy a kavics hogyan lesz becsíkozva. Nehogy azt gondolja bárki, hogy a Kormány, csak úgy
odaadja a pénzt. Ha nem nézünk szembe a problémával, akkor a szemét maradni fog. A három
szeméttelepünk, amiben megtettük a közérdekű bejelentést több polgártárssal. Polgármester úr
is megtehette volna, mert Ön elsőnek tudta, Önnek jelezték. Bármiféle problémáért tüntetést
tud szervezni. Az Oktogon Rubber ügyében még egy facebook bejegyzést se tett, arra hogy én
ezt kérem szépen ellenzem, tegyünk valamit. 

Ferenczi Gábor polgármester: Épp alpolgármester úr tiltott le, hogy ne facebookozzak. 

Dr. Németh Ákos Pál  Alpolgármester:  Nyilatkozik Ön,  csak a  facebook kizárta,  azt  én
tudom.  De  Ön  tüntetést  kettő  perc  alatt  tudott  szervezni,  vagy  útlezárást,  de  ezzel
kapcsolatban  én  érdemi  nyilatkozatot  nem láttam,  csak  az  ATV-ben,  hogy tárgyalt  róla  a
testület. Tudja, hogy tárgyalta, hogy beadtam a javaslatot és képviselő asszony is azt mondta,
hát ez szinte nem javaslat. Itt ne hintsük a port, mert az összes testületit vissza lehet nézni.
Önöktől még egy javaslatot sem láttam, csak kézemelgetést. Ön meg a szemétfelelős, mert ki
lett nevezve. 

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Álljon meg a menet, ne
tituláljon jelzőkkel.

Dr. Németh Ákos Pál Alpolgármester: Megbízása van róla.



Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen, van megbízásom.
Ne mondjon olyat, ami nem fedi a valóságot, mert ennek a fele hazugság. Amit Ön itt állít, az
a szemébe mondom, hogy hazugság és ha nem tetszik, pereljen be, mert bizonyítani tudom. Itt
vannak a felvételek. 

Nyárs Hajnalka képviselő:  Nem tudom, hogy az előző hozzászólásom egy része nem volt
világos, de akkor megismétlem még egyszer. Nem mindegy, hogy mikor és mennyiből tudjuk
felszámolni azokat a problémákat, amik jelen vannak. A számból ez el se hangzott, hogy a
Kormánytól kérjünk erre pénzt. Ez a probléma mindenkinek egyformán fontos, lovagolunk
témákon, ami mindenkinek ugyanúgy fontos. 

Ferenczi Gábor polgármester: Arról szól a történet, hogy hogyan lehet a másikat sértegetni. 

Bognár Ferencné alpolgármester:  Én mondtam képviselő  asszony,  hogy ha  nem tudjuk
megoldani önerőből, akkor segítséget kell kérni. 

Több kérdés, 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./  A  Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy  a  város  által  működtetett
Meggyeserdei használtcikk piac hátsó vevőparkolója mögötti területen folytassa a megkezdett
szervezőmunkát  szelektív  gyűjtőpont  kialakítása  céljából,  ahol  első ütemben  papír-  PET-.
fém-, üveg- és fahulladék, bútorok, fa nyílászárók és használhatatlanná vált, alapvetően fém
alkotórészekből  álló  háztartási  gépek  (hűtők,  mosógépek,  mikrók  stb.)  kerülhetnek
elhelyezésre.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a szelektív gyűjtőpont kialakításához
kapcsolódó operatív feladatokat a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel végeztesse
el.
3./ A Képviselő-testület bízza meg a Kft-t, hogy a közműberuházások elkészülte után pótolja
a parkoló területén hiányzó kerítést és gondoskodjanak arról, hogy a parkoló hétfőtől-péntekig
zárva legyen. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  - az alábbi
határozatot hozta:

171/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  város  által
működtetett  Meggyeserdei  használtcikk  piac  hátsó  vevőparkolója
mögötti  területen  folytassa  a  megkezdett  szervezőmunkát  szelektív
gyűjtőpont kialakítása céljából, ahol első ütemben papír- PET-. fém-,
üveg- és fahulladék, bútorok, fa nyílászárók és használhatatlanná vált,
alapvetően  fém  alkotórészekből  álló  háztartási  gépek  (hűtők,
mosógépek, mikrók stb.) kerülhetnek elhelyezésre.



2./  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szelektív
gyűjtőpont kialakításához kapcsolódó operatív feladatokat a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel végeztesse el.

3./ A Képviselő-testület megbízza a Kft-t, hogy a közműberuházások
elkészülte  után  pótolja  a  parkoló  területén  hiányzó  kerítést  és
gondoskodjanak arról, hogy a parkoló hétfőtől-péntekig zárva legyen. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ azonnal, folyamatos

d) Használt gumiabroncsok elszállítása a használtcikkpiacról

Ferenczi Gábor polgármester: 2015-ben kötöttük meg az Oktogon Rubber & Tyre Kft.-vel a
megállapodást, hogy Devecser közigazgatási területén az Önkormányzat által összegyűjtött
gumiabroncsot elszállítják. Ez 2018. szeptemberéig működött. 

Baráth Szilvia képviselő elhagyta az üléstermet.

2017,  2018  és  2019-ben  összesen  453.080,-Ft,  2015,  2016-ban  pedig  414.040,-Ft-ban
értékesítettünk gumiabroncsot. Ez a használtcikk piacon halmozódott fel. Azt szeretném, ha
hoznánk  egy olyan  határozatot,  hogy a testület  úgy döntsön,  hogy a  használtcikk  piacon
felhalmozódott,  használt  gumiabroncsok  értékesítéséből  2015  óta  származó  bevételeket,
850.000,-Ft-ot az árusok által felhalmozott gumiabroncsok elszállítására fordítja. Tekintettel,
hogy  az  Oktogon  nem  fogja  elszállítani,  hiába  van  a  megállapodás  érvényben.  A
tulajdonosváltás óta nem tudunk kapcsolatba lépni a céggel. Én két hete tudtam az ügyvezetőt
elérni.

Baráth Szilvia képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

A használtcikk piacon a területen elszórt gumimennyiség a terület végére lett hordva, ebből
hordott el rengeteget az Oktogon. Amióta nem működik a megállapodás, ott van. 

Dr.  Németh Ákos  Pál  alpolgármester: A javaslatomba a  gumiabroncs  is  benne volt,  de
nemmel szavaztunk, hogy erre nincs pénzünk. Akkor van ugyanarra a területre, mert ez egy
javaslat volt? 

Vörös Tibor képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság elnöke: De az az értékesített
gumiabroncsból van.

Bendes István jegyző: De az már nincs meg. 

Dr.  Németh Ákos  Pál  alpolgármester: De  abba  a  javaslatba  az  bele  volt  építve,  akkor
polgármester  úr  miért  nem azt  mondta,  hogy jó,  vigyük  el  a  gumiabroncsot  850.000,-Ft
értékben. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Az  a  problémám,  hogy  úgy  költünk  dologra,  hogy  a
problémát nem mi okoztuk.



Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester:  Vannak a bérleti díjak, amit beszedtünk, vannak a
gumiabroncsok és van a bérleti díj. Ezeket elköltöttük?

Bendes István jegyző: Persze. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ez  az  összeg  akkor  is,  ha  elköltöttük,  beérkezett  az
Önkormányzathoz. Azt kérem, hogy ennek az erejéig egy ilyen kiadást eszközöljünk, ez kb.
220  tonna  gumi  elszállítását  jelenti.  Nem  tudom,  hogy  volt-e  lehetőségük  elolvasni  az
árajánlatot, amit a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. küldött.

Bognár Ferencné alpolgármester lehagyta az üléstermet. 

Ez az ajánlat úgy szól, hogy a cégnek szüksége lenne a saját telepének a kazettáihoz használt
gumiabroncsra, viszont ennek a szállítási költségét nem tudja vállalni. Így is kedvezőbb az
ajánlat,  mintha az Avar Kft-t  vennénk igénybe. Arról döntsünk, hogy ezt a 850.000,-Ft-ot
felhasználhassuk és a kaposvári cég ajánlatát meg megnézzük. Még egy ajánlat van, ez egy
másik cégtől érkezett, szintén a kaposvári Hulladékgazdálkodási cégen keresztül. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 5 fő, a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület  döntsön  úgy,  hogy a  használtcikk  piacon  felhalmozódott  használt  gumiabroncsok
értékesítéséből 2015 óta  származó bevételeket,  850.000,-Ft-ot az árusok által  felhalmozott
gumiabroncsok elszállítására fordítja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  - az alábbi
határozatot hozta:

172/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  használtcikk  piacon
felhalmozódott  használt  gumiabroncsok  értékesítéséből  2015  óta
származó  bevételeket,  850.000,-Ft-ot  az  árusok  által  felhalmozott
gumiabroncsok elszállítására fordítja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: azonnal, folyamatos

Bognár Ferencné alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe.

Szentes Gáborné ügyintéző: Ajánlatot kell majd bekérni?

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Kettő  már  van,  de  bekérhetünk  még.  Ők  a
Kormányhivatalnál jelentkeztek be, felajánlotta, hogy 80.000 db gumiabroncsot befogadna. 



e) Szemétszállítási hozzájárulás bevezetése a használtcikkpiacon

Ferenczi Gábor polgármester: Ha jól emlékszem májusban egy testületi ülésen tárgyaltuk,
hogy  a  használtcikk  piacon  a  szemétszállítási  hozzájárulást  be  kellene  vezetni.  Ezzel
kapcsolatban kértük a  Kft.  vezetőjét,  hogy készítsen egy kalkulációt  a jelenlegi  költségek
ismeretében.  A költségeket  bruttó  548.600,-Ft-al  számolta  havonta  a  hulladékelhelyezés
tekintetében. A munkaerő 4.000,-Ft/Áfa/fő összegben határozta meg. A korábbi üzemeltetések
alkalmával is mindig volt szemétszállítási díj. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: A piacunk elég erőteljes lejtmenetben van, a forgalom
csökken. Volt az a lomispiac koncepció, amibe ezt javasoltuk többen. De úgy ne állapítsunk
meg szemétszállítási díjat, hogy nincs itt az ügyvezető és nem hallgatjuk meg az illetékeseket.
Mi van, ha azt mondják, hogy köszönjük nem és átmennek Pápára. Úgy kellene beszedni a
szemétszállítási díjat, hogy a Kft. tudja külön kezelni és csakis szemétszállításra szolgálna.
Gazdasági ügyekbe ne szóljunk bele úgy, hogy nem tudjuk mennyi a bevétel, hány árus van,
stb.  Kikalkulálta,  de  ne  mondjuk,  hogy  osszuk  300-al.  Ők  is  üzletemberek,  van  tűrési
mértékük és azt mondják, hogy elmegyek máshova. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én szeretném, ha erről ma döntenénk, mert másfél hete elnök
úrral találkoztunk a Kft. vezetőjével és egyetértettünk, hogy ezt be kell vezetni.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Csak a mértékét.

Ferenczi  Gábor  polgármester:  A mértékét  is  egyeztettük  ezen  a  tárgyaláson.  Abban  a
helyzetben, amikor a Kft. bérleti díjjal tartozik az Önkormányzatnak, akkor nem tudunk olyan
gesztust gyakorolni, hogy a szemétszállítást teljes egészében átvállaljuk.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: De azért van tartozása, mert nincs vevő, nincs árus.
Azt is tudom, hogy elnök úr kimegy és azt mondja, hogy Ön a második ember és elkezdi
osztani a piacon a lapokat. Beleszólunk a gazdasági társaságba. 

Ferenczi Gábor polgármester: Bele kell szólnunk.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Hát ezért tart itt.

Ferenczi Gábor polgármester: Azért kell beleszólni, mert az Önkormányzat saját 100%-os
tulajdonú Kft-je. Ha Önnek lenne egy étterme, és nem működne, csak beleszólna. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Nem értenek a gazdasághoz.

Bognár  Ferencné  alpolgármester:  Körünkben  van  az  egyik  bizottsági  tag,  aki  a  lomis
piacon dolgozott, többször a üléseken javaslatot tett. Hallgassuk meg a véleményét és lenne
hozzá kérdésem is.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - hozzájárul ahhoz, hogy Bella József
bizottsági tag a napirendhez hozzászóljon.



Bella József bizottsági tag: Én már 2016-ban jeleztem, hogy azt a szemetet szelektálni kell, a
töredéke volt ott kint. 

Ferenczi Gábor polgármester: De akkor még nem mi voltunk az üzemeltetők.

Bella József bizottsági tag: Dehogynem, 2016. decemberében igen. Nagyon jól működött a
piac,  aztán  behozták  a  8.000,-Ft-os  napjegyet  és  rohamosan  romlott.  Kértem  a  helyben
szedést, már 2017. elejétől, kamerarendszert, meg 300.000,-Ft-ot a piacra. Amikor behozták a
a napijegyet még dolgoztam, de rohamosan fogyott a bevétel. Volt aki elment és volt, aki be
sem fizette. Kértem a helyben szedést, próbáljuk meg, azt mondták nem. Amikor a Balázs
mégis helyben szedte, megugrott a forgalom. A kapus rendszer óta pedig csúszik le a bevétel.
Én se állnék órákat, ha be akarnék jutni a piacra. Lepusztult a piac, nem kellett volna várni,
hogy ennyi összegyűljön. Amikor kevés volt, akkor kellett volna lépni. Az Ács Attila idejében
fogyott,  ott  2-3 kocsival  kiment,  ki  volt  gazdálkodva,  de  az  akkori  bevételek  hatalmasak
voltak. Hoztak azóta olyan döntéseket, ami nem a piac javára válik. Akik elszoktak, azokat
vissza kellene csalni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ezt mi is így látjuk.

Bella József bizottsági tag: Akkor meg kellene hallgatni kint a lomisokat. És nem úgy hozni
döntéseket, hogy fogalmuk sincs, hogy működik a piac. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Hogy érzi a Kft. vezetője a felelős azért, hogy eljutottunk
idáig?

Bella József bizottsági tag: Nem, a testület. Ugyanis a testület felé folyamatosan jelezve lett
a Kft. vezetőjétől, a piacon dolgozóktól.

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Ha  az  SZMSZ  szerint  jártunk  el,  ez  a  kérdés  el  se
hangozhatott volna. 

Nyárs  Hajnalkan  képviselő:  A  lomis  piaccal  kapcsolatban  annyit,  meg  magáról  a
lomtalanításról mondnám el a véleményemet. Évtizedekkel ezelőtt,  amikor beindult  ez ún.
ipar, ennek volt egy felvirágzó időszaka, illetve egy éves intervallumot figyelembe véve is
vannak olyan időszakok,  amikor jobban megy és van amikor kevésbé.  Nagyon sok olyan
ismerősöm  van,  akik  ebből  próbáltak  megélni  és  elmentek  gyárakba  dolgozni.  Akik  itt
maradtak a piacon, én úgy érzem, nekünk sosem az volt a célunk, hogy az ő megélhetésüket
korlátozzuk.  Azt  nem  várjuk  el  egy  kis  Önkormányzattól,  hogy  én  ott  gazdasági
tevékenységet folytatok, amiből bevételem van, közben meg mindenki teremtse meg nekem a
feltételeket,  szállítsa el  a szemetemet,  mert már bocsánat,  de ilyen feltételek mellett  én is
virágzó  gazdaságot  fogok  kiépíteni.  Nyilván  a  bérleti  díj  emelésnek  is  volt  oka.  A
szemétszállítási  díj  bevezetésének  pedig  egyetlen  oka  van,  hogy  amikor  van  egy  épület
együttes, ahol van közös képviselet,  ott  is be kell szállni a szemétszállítási költségbe. Azt
gondolom,  ezt  a  problémát  meg  kell  oldani.  Én  a  lomtalanítással  foglalkozóktól  annyit
kérnék,  hogy  legyenek  némi  türelemmel,  várják  meg  az  ütemtervet,  várják  meg,  hogy
befejeződnek  a  fejlesztések,  mert  azon  vagyunk,  hogy  normális  körülményeket  tudjunk
teremteni. 



Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Elhangzott a koncepció
és  igen  van  koncepciónk  a  jövőre  nézve,  de  még  nem  hoztuk  nyilvánosságra.  A
napijegyesekkel kapcsolatban is van elgondolás.

Nyárs Hajnalka képviselő elhagyta az üléstermet. 

Mit gondol alpolgármester úr, miért szorgalmaztuk, hogy a területek legyenek felfestve? Hogy
legyenek olyan placcok, kijelölt területek, hogy igazságosan legyen kiosztva, mert most nem
úgy van. Tudom, hogy fájni fog a szemétszállítási díj bevezetése, de nem tudjuk máshogyan
megakadályozni,  hogy ne  a  mi  kárunkra  halmozódjon fel  a  szemét.  Ez  a  fejlesztés  teszi
lehetővé, hogy kicsit előbbre tudjunk lépni. 

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester: Volt  egy  időközi  testületi  ülés,  ahol  mondtam
polgármester úrnak, hogy jó lenne tájékoztatni a lomisokat arról, hogy a területet fel fogják
túrni, csöveket vezetnek el. Ez nem történt meg és ez őket aggasztja, mert ennyivel tartoztunk
volna. A másik, hogy elnök úrnak egy öt éves szóhasználata, hogy én állandóan hazudozok.
Én ilyen becsületsértési perekkel nem akarok előbbre menni.

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Hagyjuk alpolgármester
úr ezeket a mellébeszéléseket. 

Dr.  Németh Ákos  Pál  alpolgármester: Beszéltem egy pszichológus  ismerősömmel  és  a
hatalmi megszállottság az csúnyákra képes.

Ferenczi Gábor polgármester: Na jó ennek semmi értelme, szünetet rendelek el.

Szünet.

Szünet után.

Nyárs Hajnalka képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Elmondtam,  hogy  a  Kft.  május  29-én  készített  egy
kalkulációt,  amiben  az  jön  ki,  hogy a  hulladékszállítási  díj  egy bérlőre  6.000,-Ft.  Ennek
ellenére én 4.000,-Ft-al fogom javasolni augusztus 1. napjától. 

Több kérdés, 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./A  képviselő-testület  döntsön  úgy,  hogy  2019.  augusztus  1-től  a  Devecseri
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  által  készített  költségkalkuláció  alapján  vezesse  be  a
szemétszállítási hozzájárulást a használtcikk piacon a területen az önkormányzattól ingatlant
bérlő árusok részére.
2./ A Szemétszállítási hozzájárulás díja 4.000,-Ft/hó/bérlemény.
3./  A  szemétszállítási  hozzájárulásból  befolyt  teljes  összeget  az  üzemeltető  a  piacon
keletkezett hulladék elszállítására fordítsa.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ azonnal, folyamatos



A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:

173/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./A  képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  2019.  augusztus  1-től  a
Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  által  készített
költségkalkuláció  alapján bevezeti  a szemétszállítási  hozzájárulást  a
használtcikk  piacon  a  területen  az  önkormányzattól  ingatlant  bérlő
árusok részére.

2./ A Szemétszállítási hozzájárulás díja 4.000,-Ft/hó/bérlemény.

3./  A  szemétszállítási  hozzájárulásból  befolyt  teljes  összeget  az
üzemeltető a piacon keletkezett hulladék elszállítására fordítja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ azonnal, folyamatos

f) Oktogon Rubber  & Tyre Kft. működése

Ferenczi Gábor polgármester:  Jelen pillanatban ott tart az ügy, hogy az Oktogon Kft.-vel
van  egy  hatályos  bérleti  szerződése  az  Önkormányzatnak,  illetve  van  egy  hatályos
megállapodása.  Azt  jeleztem  már,  hogy  ez  a  megállapodás  a  tulajdonosváltás  óta  nem
működik,  tehát gumiabroncsot a cég az Önkormányzattól jelenleg nem szállít  el.  A bérleti
szerződéssel  kapcsolatban  pedig  vannak aggályaink,  amit  én jeleztem a környezetvédelmi
hatóság,  illetőleg  a  bérlő  irányába  is.  Olyan  mennyiség  halmozódott  fel,  amit  a
környezetvédelmi hatóság sem tud pontosan felmérni. Én magam kb. két hete szólítottam fel a
bérleti szerződés alapján a bérlőt, hogy azt az önkormányzati területet, ami nem szerepel a
bérleti szerződésben, de terhelt gumiabronccsal, azt azonnali hatállyal takarítsa ki. Hatósági
engedéllyel ugyan rendelkezik a bérlő, viszont nem annak megfelelően használja a területet,
mert az abban megfoglalt mennyiséget meghaladta. Két héttel ezelőtt elértem az ügyvezetőt,
azóta  nem  sikerült  vele  kapcsolatba  lépnem.  Tekintettel  arra,  hogy  a  környezetvédelmi
hatósági  ellenőrzés  megvolt  és  az  eljárás  elindult,  megvárnám a  végzést,  ami  a  vizsgálat
lejártával  majd  nekünk is  megküldésre  kerül.  Alpolgármester  úr  javasolta,  hogy azonnali
hatállyal mondjuk fel, én viszont azt mondom, hogy a testület szólítsa fel a bérlőt, hogy a
bérlet szerződésben foglaltaknak tegyen eleget, a szerződésben nem szereplő területről vigye
el a gumiabroncsot és a mennyiséget csökkentse. A területet hatósági tanuk jelenlétében a
bejárás  során  lezártuk.  Előzetesen  értesítettük  a  céget,  hogy  bejárást  fogunk  tartani,  ők
jelezték, hogy nem tudnak jönni. Mi jeleztük, hogy a lakatot el fogjuk távolítani, ha nem jön
senki  a  képviseletükben.  Egyetértek,  hogy  a  szerződést  fel  kell  mondjuk,  de  az  eljárás
lejártával tartanám célszerűnek. Kinek van ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása?

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ismertetném a javaslatom, mert  nem hangzott  el.



Több  százezer  abroncs  halmozódott  fel.  Az Oktogon azt  mondta,  át  is  vesz  gumit  és  ez
Devecsernek majd hasznot hoz. Először a Kozma György képviselő, Óvári Márton képviselő
és alpolgármester asszony is jelezte, hogy ez nem fog működni, vége lesz ennek a történetnek.
A polgármester úr végig azt mondta, hogy ő tárgyal és több kamionnal el lesz majd szállítva.
2019.  áprilisában  mondtam,  hogy ne  kimenjünk  nézegetni,  hanem szólítsuk  fel,  hogy 30
napon belül vigye el az összes gumit.  A területre nem lehet bemenni, nem lehet elvinni a
gumit, ezért kellene felmondani a bérleti szerződést, hogy az Önkormányzat birtokba tudja
venni, hogy be tudja engedni a különböző szakhatóságokat. Nem kellene megvárni, hogy még
gumi halmozódjon fel.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem tud, le van zárva a terület. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: De tud.

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Hogyan,  mert  mi  levágtuk  a  lakatot  hatósági  tanú
jelenlétében. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Ő ugyanígy, csak kicserélte a kulcsot. Egy a lényeg,
ez a gumi megint ránk maradt, minél előbb fel kell mondani és a jogi lépéseket meg kell tenni.
Az Oktogon Kft. a füle botját sem mozdítja, hogy elvigye a szemetet, ezért javaslom a bérleti
szerződés felmondását minél hamarabb, mert a gumi ránk marad, másrészt a területet vissza
kell venni. Felmondjuk-e a bérleti szerződés vagy ne?

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Várjuk meg a hatósági
eljárást.

Nyárs Hajnalka képviselő: Most ne. 

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Szeretném,  ha  az  én  két  hete  küldött  felszólításomat
megerősítenénk. A levél a következő volt, ami 2019. június 27. napján kelt: „Devecser Város
Önkormányzata  és  az  Oktogon-Rubber  & Tyre  Hulladékhasznosító  és  Kereskedelmi  Kft.
között  2015.  szeptember  21.  napján  Devecser  Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező
devecseri 0623/2 hrsz-ú „kivett telephely” megnevezésű 27 ha 8812 m2 nagyságú ingatlanon
lévő 2.000 m2 nagyságú földterület, és a területen lévő 35 m2 nagyságú épület használatára
vonatkozóan bérleti szerződés került megkötésre, mely 2016. március 1. napján módosításra
került azzal, hogy a Kft. további 600 m2 nagyságú földterület használatát kérte a Képviselő-
testülettől.  Tájékoztatjuk  Önt,  hogy  a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  szóló 1993. évi  LXXVIII.  törvény 12.  § (4)
bekezdése alapján Devecser Város Önkormányzata, mint Bérbeadó 2019. július 8. napján 11
órai kezdettel helyszíni ellenőrzést tart a Kft. által használt ingatlanterületen, mely magában
foglalja a terület – a bérelt terület és a ténylegesen használt terület vonatkozásában - és az
épületek  –  külső-  és  belső  –  ellenőrzését  is.  Kérjük  Önt,  az  ellenőrzésen  Ön,  vagy
meghatalmazottja vegyen részt. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az ellenőrzés során jegyzőkönyv
készül,  valamint  fénykép  felvételek  elkészítésére  is  sor  kerül,  melyek  a  jegyzőkönyv
elválaszthatatlan  mellékletét  fogják  képezni.  Felhívjuk  figyelmét,  hogy  az  Ön,  vagy
meghatalmazottjának távolmaradása nem akadályozza meg a helyszíni ellenőrzés elvégzését.
Kérjük értesítésünk szíves tudomásul vételét.”

Erre ők válaszoltak, hogy nem tudnak rajta részt venni. A jegyzőkönyv után a következő levél
került nekik elküldésre 2019. július 8. napján:  „Mint ahogy írásban és szóban is előzetesen



jeleztük, a mai napon a meghirdetett időpontban megtörtént a helyszíni bejárás az Önök által
Önkormányzatunktól bérelt területen. Mivel előzetesen jelezték, hogy nem tudnak a szemlén
részt venni, viszont azt tudomásul veszik, hatósági tanuk jelenlétében jutottunk be a területre,
a kapun talált lakat levágása után. A levágott lakat helyére új lakat került, melynek kulcsa
Önkormányzatunknál található. A helyszíni szemle során szemrevételezés útján megállapítást
nyert,  hogy  az  Oktogon Kft.  által  ténylegesen  használt  terület  nagysága nagyságrendileg
meghaladja a bérleti szerződésben meghatározott terület mértékét. Kérjük, hogy első körben
a szerződésben nem szereplő, de Önök által használt területről az Önök cége által elhelyezett
gumihulladékot  haladéktalanul  elszállíttatni  szíveskedjenek.  A  környezetvédelmi  hatóság
megküldte önkormányzatunk részére az Oktogon Kft. hatályos környezethatósági engedélyét,
melyben rögzítve van az egy adott időben a telephelyen tárolható gumihulladék mennyisége.
A helyszíni bejárás során az is megállapítást nyert, hogy az Önök által elhelyezett hulladék
mennyisége  nagyságrendekkel  meghaladja  a  hatóság  által  engedélyezett  gumihulladék
mennyiségét. Tekintettel  arra, hogy a bérleti szerződés pontosan rendelkezik arról, hogy a
hatósági  engedélyek  beszerzése és azok betartása a bérlő feladata  és  kötelessége,  kérjük,
hogy  haladéktalanul  tegyenek  lépéseket  annak  érdekében,  hogy  a  területen  elhelyezett
hulladék  mennyisége  a  megengedett  nagyságrendre  csökkenjen.  A  mai  telefonos
megbeszélésünkre hivatkozva kérem, hogy amint külföldi útjáról hazatér, a jövő hét második
felében  személyesen  legyen  szíves  felkeresni  hivatalunkat,  hogy  a  környezethatósági
engedélyben is előírt üzemi naplót át tudjuk tekinteni a telephely vonatkozásában. Csatolva
megküldjük az elkészített jegyzőkönyvet.”

Több kérdés, 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-testület szólítsa fel az Oktogon Rubber  &
Tyre  Hulladékhasznosító  és  Kereskedelmi  Kft-t  (2730  Albertirsa,  Bolt  dülő  2.),  hogy  az
Önkormányzattól nem bérelt területről azonnal kezdje meg a gumiabroncsok elszállítását. 
2./  A  bérelt  területen  csökkentse  a  tárolt  gumi  mennyiségét  az  engedélyében  szereplő
mennyiségre 2019. augusztus 15. napjáig. 
3./ A gumik elszállításával kapcsolatos dokumentumokat (szállító levél, átvételi elismervény,
stb.) mutassa be az Önkormányzat részére. 
4. Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szólítsa fel az Oktogon Rubber &
Tyre  Kft-t,  hogy  az  általa  írásban  vállaltakat  teljesítse,  mert  ellenkező  esetben  az
Önkormányzat felmondja a területre szóló bérleti szerződést.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal  az alábbi határozatot
hozta:

174/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testület felszólítja
az  Oktogon  Rubber   & Tyre  Hulladékhasznosító  és  Kereskedelmi
Kft-t (2730 Albertirsa, Bolt dülő 2.), hogy az Önkormányzattól nem
bérelt területről azonnal kezdje meg a gumiabroncsok elszállítását. 

2./  A  bérelt  területen  csökkentse  a  tárolt  gumi  mennyiségét  az



engedélyében szereplő mennyiségre 2019. augusztus 15. napjáig. 

3./  A  gumik  elszállításával  kapcsolatos  dokumentumokat  (szállító
levél, átvételi elismervény, stb.) mutassa be az Önkormányzat részére.

4. Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja
az Oktogon Rubber & Tyre Kft-t,  hogy az általa írásban vállaltakat
teljesítse,  mert  ellenkező  esetben  az  Önkormányzat  felmondja  a
területre szóló bérleti szerződést.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ azonnal, folyamatos

11./   Napirendi pont:

Meggyeserdei használtcikk piac fejlesztése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

a)  Ütemterv  elfogadása  koncepció  szerint,  napijegyek  díjának  csökkentése  és
igazságosabbá tétele a használtcikk piacon

Ferenczi Gábor polgármester: Fontos lenne a standok felfestése, mert azt gondolom, hogy
igazságos lenne a napijegyek díja, másrészt a különböző stikliket vissza tudnánk szorítani.
Ütemtervnek azt javaslom, hogy a legfontosabb most a beruházás. Az Önkormányzat hosszú
távú terve, hogy a Meggyeserdei használtcikk piacot működtesse. Ma már elhangzott, hogy
azt kértük, hogy a Kft. a kerítést a hiányzó szakaszon a parkolóban építse meg, majd ha az út
javításra került, a sorompót is csináltassuk meg. 

Bognár Ferencné alpolgármester: Olvastam a pályázati anyagot, de elég régen, lehet, hogy
félreértettem a  dolgot.  Nem igaz,  hogy a  lomispiacot  fogjuk fellendíteni,  hanem az  ipari
parkot.  Az  a  lényege  az  egésznek,  hogy  legalizáljuk  a  lomizást  vagy  visszaszorítsuk
amennyire lehet, mert a vállalkozók fognak majd nekünk hasznot hozni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ki terjeszti ezt?

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester:  Finomítanék,  a  lomispiac  is  része,  de  ez  egy
iparterület. Ez az iparterület fejlesztése, nem a lomispiacra lett kitalálva.

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Pontosan.  Van  egy  megvalósításra  váró  pályázatunk.  A
területet iparterületté fogjuk minősíteni. A területen most is működnek cégek. Az területet úgy
alakítottuk  ki,  hogy  a  jelenlegi  tevékenységet  az  új  kialakított  környezet  ne  zavarja.
Felparcellázzuk  a  területet  és  a  közepét  sikerül  kiváltanunk.  Az  árusok  folyamatosan
keresnek, hogy megszűnik-e a piac,  de ez nem igaz, mi szeretnénk a piacot hosszú távon
működtetni. Van még a napijegyesekről javaslat. Ez a következő lenne, hogy a testület úgy
döntsön, hogy 2019. augusztus 1-től a Kft. által működtetett használtcikk piacon a napijegyes
árusok által fizetendő díjakat az alábbiak szerint módosítsa. Szombati piacnapokon a napijegy
12  nm-es  árusítóhelyre  4.000  Ft,  24  nm-es  (dupla)  árusítóhelyre  8.000  Ft.  Vasárnapi



piacnapokon  a  napijegy  ára  24  nm-es  (dupla)  árusítóhelyre  4.000  Ft  legyen.  Akár  a
helyszínen, akár a kapuban rendszeresen beleütközöm olyan árusokba, akik semmilyen díjat
nem fizettek. Az egyik szombaton felmértük a napijegyesek számát és 25-tel több tartózkodott
ott, mint ahányan napijegyet fizettek. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Dr. Németh Ákos Pál  alpolgármester: Ha ki tetszettek számolni,  hogy a szemétszállítás
6.000,-Ft lenne, de 4.000,-Ft-ot szedünk, akkor az a 2.000,-Ft-ot ebből fogjuk pótolni, mi az
elképzelés?

Ferenczi Gábor polgármester:  Az az elképzelés,  hogy reményeink szerint többet fognak
váltani és nyugtát fognak kapni számozással, így ellenőrizni tudjuk, hogy ki milyen szemetet
hagyott ott.

Dr.  Németh  Ákos  Pál  alpolgármester:  Nem  fog-e  ez  feszültséget  okozni  az  állandó
bérlőinknél, hogy a napi árus kap kedvezményt az állandó devecseri bérlő, aki mindig fizet, az
meg nem kap. Van-e erre kalkuláció, külön testületi?

Ferenczi Gábor polgármester: Szerintem ez külön testületi ülés. Azzal próbálkoztunk, hogy
a decemberi  bérleti  díjat  elengedtük.  De amíg a Kft.  az  Önkormányzat  irányába 3 hónap
bérleti díjjal tartozik, nem kellene olyan döntést hozni, hogy a Kft. ne szedjen díjat. A Kft.-
nek be kellene fizetni a bérleti díjat, ami a költségvetésbe is benne van.

Több kérdés, 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  Devecser
Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  döntsön  úgy,  hogy 2019.  augusztus  1-től  a
Devecseri Városüzemeltetési Kft. által működtetett használtcikk piacon a napijegyes árusok
által fizetendő díjakat az alábbiak szerint módosítsa:

 Szombati  piacnapokon:  napijegy  12  nm-es  árusítóhelyre
4.000 Ft, 24 nm -es (dupla) árusítóhelyre 8.000 Ft.
 Vasárnapi  piacnapokon:  Napijegy  ára  24  nm-es  (dupla)
árusítóhelyre 4.000 Ft.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

175/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,
hogy 2019. augusztus 1-től a Devecseri Városüzemeltetési Kft. által
működtetett  használtcikk  piacon a napijegyes  árusok által  fizetendő
díjakat az alábbiak szerint módosítja.

 Szombati  piacnapokon:  napijegy  12  nm-es  árusítóhelyre
4.000 Ft, 24 nm -es (dupla) árusítóhelyre 8.000 Ft.



 Vasárnapi  piacnapokon:  Napijegy  ára  24  nm-es  (dupla)
árusítóhelyre 4.000 Ft.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: azonnal, folyamatos

b) Termelői piac kialakítás

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretnék egy szándéknyilatkozatot, hogy a testület döntsön
úgy, hogy a Meggyeserdei Használtcikk piac területén kezdje meg a termelői piac kialakítását.
A testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy a  Kft.-vel  egyeztetve  kezdjen  hozzá  a  leendő
termelői  piac  kialakításának  szervezéséhez,  a  szükséges  operatív  feladatokat  a  Kft-vel
végeztesse el, a fejleményekről folyamatosan tájékoztassa a testületet és a közvéleményt.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Van elképzelés?

Ferenczi Gábor polgármester:  Az elképzelés az, hogy egy rendszerben tudna működni az
egész  és  a  területet  is  úgy  hasznosítjuk,  hogy  a  jelenlegi  kereskedelmi  tevékenység
megmaradna.  A területnek azt  a  részét  szeretnék elsősorban ipari  célra  használni,  amit  az
államtól ki tudtunk váltani. Sok megkeresést kaptam ezzel kapcsolatban, ezért kérném, hogy
támogassuk az elképzelést.

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Mennyibe kerülne?

Ferenczi  Gábor polgármester:  Most elkezdjük a  szervezését,  utána járunk, hogy milyen
engedélyekre  van  szükség,  kijelöljük  a  területet.  Ami  pénzügyi  forrást  igényel,  arról
egyeztetnénk a testülettel. Van-e ezzel kapcsolatba kérdés, hozzáaszólás?

Több kérdés, 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-testület döntsön úgy, hogy a Meggyeserdei
Használtcikk piac területén megkezdi a termelői piac kialakítását.
2./  A  képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert,  hogy  a  Devecseri  Városüzemeltetési
Nonprofit  Kft.-vel  egyeztetve  kezdjen  hozzá  a  leendő  termelői  piac  kialakításának
szervezéséhez,  a  szükséges  operatív  feladatokat  a  Kft-vel  végeztesse  el,  a  fejleményekről
folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet és a közvéleményt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal  az alábbi határozatot
hozta:

176/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testület  úgy dönt,
hogy a Meggyeserdei Használtcikk piac területén megkezdi a termelői



piac kialakítását.

2./  A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Devecseri
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.-vel  egyeztetve  kezdjen  hozzá  a
leendő  termelői  piac  kialakításának  szervezéséhez,  a  szükséges
operatív  feladatokat  a  Kft-vel  végeztesse  el,  a  fejleményekről
folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet és a közvéleményt.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

12./   Napirendi pont:

A Városüzemeltetési Kft. ügyei

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Elnök úr kérte, hogy a Kft. ügyeit is beszéljük meg, úgyhogy
átadom a szót. 

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Caterpillar-ra jött egy
kérelem az igazgató úrtól. A kanál ugye csak részben készült el, ugye mi erre megszavaztunk
egy összeget, hogy az Önkormányzat kifizeti a javítást. A két árajánlat nem fedi egymást, én
összehasonlítottam.  Igazgató  úr  leadott  egy  alkatrész  listát  egy  munkadíj  listával  együtt,
amely 658.000,-Ft-ra jött  ki.  Ebben nincs benne a kanál,  ez egy részszámlában, ami most
szerepel az 782.000,-Ft és kéri, hogy ezt az összeget utalja át az Önkormányzat. Nem tudom
miből  adódik,  mikor  ugyanazt  tartalmazza.  A  használtcikk  piac  forrását  javasolná  a
kifizetésre, de az mínuszos, mert három hónap bérleti díjjal el van maradva. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Mire gyanakszik elnök úr?

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Nem tudom, három havi
díjjal van elmaradva, ami 4.050.000,-Ft. 

Ferenczi Gábor polgármester:  A probléma az, a három hónap bérleti díj tartozás, amit az
Önkormányzat  nem  tud  kezelni.  Nem  szerencsés,  hogy  nem  tudja  kitermelni  a  javítási
költségeket  sem. A korábbi  években nagyon sok bérmunkát  vállalt  a Kft.  és ebből  vissza
tudott forgatni gépjavításra. 5.000.000,-Ft-al többet fizetett az Önkormányzat az előírtakhoz
képest a Kft.-nek. Azt szeretném kérni, hogy azt a korábbi határozatot, amit a testület hozott,
hogy a  Kft.  a  piac  bevételét  a  városüzemeltetésre  felhasználhatja  korlátlanul,  azt  vonjuk
vissza, amíg nincs rendezve a bérleti díj tartozás.  

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Nem szedhetjük el a pénzét, az akkor is törvénytelen
volt. Az összes gépünk, az egész eszközpark, már amennyire értek hozzá, de rottyon van, mert
nem lettek kicserélve.  Ha minden elromlik,  az nagy költségbe kerül.  A piacot kell  helyre
tenni, mert így nem három hónappal fog tartozni, hanem 2020. januárjára az összes hónappal
tartozni fog. 



Ferenczi Gábor polgármester: Amíg egyik oldalon nem tudja fizetni a bérleti díjat, a másik
oldalon – most nem lennék elegáns, ha úgy sorolnék fel kiadásokat, hogy ügyvezető igazgató
nincs itt. De a másik oldalon vannak bőségesen kiadások, amik nem feltétlenül indokoltak és
amelyeket egyeztetés nélkül tett meg. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Rendszeresen e-mailt küld, amire senki nem válaszol.

Ferenczi  Gábor polgármester:  Ezek  az  e-maileket  én  rendszeresen  behozom a  testületi
ülésre, de amikor nem, akkor személyesen, de minimum telefonon egyeztetek.  

Bognár  Ferencné  alpolgármester:  A különbségeket  az  adja,  hogy  több  helyről  kért  be
ajánlatokat, de lehet a céget kellene felhívni.

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Én hívjam fel?

Bognár Ferencné alpolgármester: Igen, mivel maga a kétkedő. Én nem kétkedhetek a maga
munkájába,  alá  lehet  ám  mindenféle  színnel  húzni  azokat  a  papírokat,  de  értelmezni  is
kellene, amit nem tud, amióta nem vagyok Ön mellett.

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Na vegyen vissza, állítsa
le magát.

Bognár Ferencné alpolgármester: Engem nem állít le senki, mert el fogom mondani, amit
akarok. 

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ügyrendi javaslatom,
hogy mivel összeférhetetlenség van, a fiáról van szó, nem veszem tudomásul.

Bognár Ferencné alpolgármester:  Folyamatosan olyan támadás ér valakit, aki nincs is itt.
Annak idején az Ács Attilával csináltuk ugyanezt és polgármester úr és az elnök úr ugyanúgy
belevitt az alagútba. Elhittem, mert olyan szépen tudnak magyarázni, hogy az már röhej. Épp
ezért mondtam a polgármester úrnak, hogy a retorikai képessége nagyon jó. Mi a probléma a
kanállal? Az, hogy ott maradtak a szar gépek, évek óta nem volt vele probléma, dehogynem
volt probléma, támadtunk mindenkit, aki élt és mozgott. Polgármester úr ugyanezt csinálta a
Kozmával, velem és mindenkivel. 

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Állítsd már le, ügyrendi
javaslatom van, ezt a hozzászólást visszautasítom. 

Dr. Németh Ákos Pál alpolgármester: Legyen már úriember, hogy egy hölgynek nem beszél
bele a mondanivalójába. 

Vörös Tibor képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: De összeférhetetlen.

Bognár Ferencné alpolgármester: Tibor, amikor odajöttél és azt mondtad, Balázs neked kell
lenni  a  Kft.  vezetőjének.  Akkor,  amikor  a  polgármester  úrral  ott  voltatok  nálunk  és  azt
mondtátok, hogy Balázs, ha nem azt csinálod, amit akarunk, erről hangfelvételem és tanú is
van. 



Vörös Tibor képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság elnöke: Nincs,  ilyet  sohasem
mondtam.

Bognár Ferencné alpolgármester: De igen, ott voltatok mind a ketten, te hoztad a Gábort. 

Ferenczi Gábor polgármester: Fejezzük ezt be, mert lezárom az ülést, de még egy napirendi
pont van.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

13./   Napirendi pont:

TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00003 sz. pályázatban való részvételi szándék visszamondása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Az  anyagot  mindenki  megkapta,  visszalépnénk  ettől  a
pályázattól. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, 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 TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00003
számú  „A helyi  identitás  és  kohézió  elősegítése  Álmodd  újra  a  Somlót  –  Álmodd  újra
Devecsert” című pályázatban nem kíván részt venni.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére
küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

A Képviselő-testület 6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -  az alábbi
határozatot hozta:

177/2019. (VII. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  TOP-
5.3.1-16-VE1-2017-00003  számú  „A  helyi  identitás  és  kohézió
elősegítése  Álmodd  újra  a  Somlót  –  Álmodd újra  Devecsert”  című
pályázatban nem kíván részt venni.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy
határozatát az érintettek részére küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal
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