
 

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA, 

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

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

Szám: 4003/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi; 
Oktatási, Kulturális és Sport; valamint Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi 
Bizottságainak 2016. január  26-án  (kedden) 13:00  órai kezdettel megtartott együttes 
nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak:      Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Holczinger László bizottság elnöke
Óvári Márton
Mayer Gábor
Cserny Pál bizottsági tagok

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Mayer Gábor bizottság elnöke
Boldizsár Zsolt
Bognár Ferencné
Horváth Csaba bizottsági tagok

 

Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság:

Óvári Márton bizottság elnöke
Holczinger László
Bognár Ferencné bizottsági tagok

Távolmaradásukat előzetesen bejelentették:
Séfer Hajnalka Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja;
Szövérfi Zoltánné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja

Távolmaradásukat előzetesen nem jelentették be:
Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja;
Rosta Zoltán Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja



Tanácskozási joggal jelen vannak:
Ferenczi Gábor polgármester
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Szentes Gáborné beruházási ügyintéző
Kovács Zsolt DVTV főszerkesztő

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Vörös Istvánné jegyzőkönyvvezető

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

A nyilvános ülést megnyitom.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő bizottsági 
tagból 4 fő jelen van.

A nyilvános ülést megnyitom.

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

A nyilvános ülést megnyitom.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Javaslom a nyilvános ülés napirendi 
pontjainak elfogadását a kiküldött meghívóval megegyezően.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Lenne két téma, jó lenne ha a bizottságok is megtárgyalnák. 
Javasolja, nincs az előzetesben, a technikai dolgozóknak az óvodai, iskolai étkezése. Szeretné 
ha tudnának róla beszélni, szeretnék ingyenessé tenni.  A másik egy személyi javaslatom 
lenne. Szóba került, hogy a művelődési ház állományából kivennénk a Kurdi Róbertet és az 
Önkormányzat állományába át lehetne tenni. Sokkal ésszerűbben tudnánk hasznosítani a 
munkaidejét. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Nem zárt ülésen kellene ezt tárgyalni inkább?



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én most elmondom és akkor majd eldönthetjük mindjárt. 

Dukán     Gabriella     aljegyző:   Ha nem kéri, akkor nem. 

Bendes     István     jegyző:   Elvileg nyilvános.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Javaslom a napirend elfogadását a kiküldött 
meghívó szerint, a vegyes ügyekben tárgyalja a polgármester úr által elmondottakkal 
kiegészítve. A jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt.

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

N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2016. évi munkaterv-
tervezete

Holczinger László
bizottság elnöke

4./ A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
Alapító okiratának módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

5./ A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

8./ Devecser Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület között megkötésre kerülő 
helyiséghasználati szerződés jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

9./ Devecser, Damjanich u. 7. ingatlanrész bérbeadása Ferenczi Gábor
polgármester

10./ 1295/2 hrsz.-ú ingatlanra –  orvosi ügyelet –  tervezési 
feladatok ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

11./ 1295/2 hrsz.-ú ingatlanra – család- és gyermekjóléti központ 
és szolgálat – tervezési feladatok ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

12./ Devecseri 1013/78 hrsz.-ú lakótelek értékesítése Ferenczi Gábor
polgármester

13./ Kamera vásárlására érkezett árajánlat Ferenczi Gábor
polgármester



14./ A Bakony-Somló Pünkösdi Hagyományőrző Találkozó 
finanszírozására benyújtásra kerülő pályázat

Ferenczi Gábor
polgármester

15./ A Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2016.  évi 
üzleti terve

Ferenczi Gábor
polgármester

16./ A  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjának 
megállapítása

Ferenczi Gábor
polgármester

17./ Védőnői állásra érkezett pályázat elbírálása Ferenczi Gábor
polgármester

18./ Az iskola élelmezésvezetői állása Ferenczi Gábor
polgármester

19./ Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói 
állására pályázat kiírása

Ferenczi Gábor
polgármester

20./ Parkolás a Bem utcában Ferenczi Gábor
polgármester

21./ Tikhegy utcanév javaslat Ferenczi Gábor
polgármester

22./ Vegyes ügyek

                           
Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság  tagja: Javaslom  a  nyilvános  ülés  napirendi  pontjainak  elfogadását  a  kiküldött 
meghívóval megegyezően. A jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő 
vesz részt. 

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

N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

3./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2016. évi 
munkaterv-tervezete

Mayer Gábor 
bizottság elnöke

14./ A Bakony-Somló Pünkösdi Hagyományőrző Találkozó 
finanszírozására benyújtásra kerülő pályázat

Ferenczi Gábor
polgármester

19./ Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói 
állására pályázat kiírása

Ferenczi Gábor
polgármester

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság tagja: Javaslom a nyilvános ülés  napirendi  pontjainak 



elfogadását a kiküldött meghívóval megegyezően. A jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a 
döntéshozatalban 3 fő vesz részt.

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

N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

2./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi 
Bizottságának 2016. évi munkaterv-tervezete

Óvári Márton 
bizottság elnöke

4./ A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
Alapító okiratának módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

5./ A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

6./ Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi 
tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

10./ 1295/2 hrsz.-ú ingatlanra –  orvosi ügyelet –  tervezési 
feladatok ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

11./ 1295/2 hrsz.-ú ingatlanra – család- és gyermekjóléti központ 
és szolgálat – tervezési feladatok ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

12./ Devecseri 1013/78 hrsz.-ú lakótelek értékesítése Ferenczi Gábor
polgármester

15./ A Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2016.  évi 
üzleti terve

Ferenczi Gábor
polgármester

17./ Védőnői állásra érkezett pályázat elbírálása Ferenczi Gábor
polgármester

20./ Parkolás a Bem utcában Ferenczi Gábor
polgármester

21./ Tikhegy utcanév javaslat Ferenczi Gábor
polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Kéri, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot, mivel Kovács 
Zsolt is itt van, hogy elsőként tárgyalják a 13-as napirendet.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke,     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Javasolja, hogy a Kamera vásárlására érkezett 



árajánlat című napirendi pontot vegyék előre, azt tárgyalják először. Megállapítja, hogy a 
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – támogatta a javaslatot.

Vörös Tibor a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja megékezett az ülésterembe.

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

13./     Napirendi     pont:  

Kamera vásárlására érkezett árajánlat

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja:   Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági tagok megkapták. A DVTV ajánlatokat kért különféle berendezések beszerzésére, 
az ajánlatok megérkeztek. Megkérdezem a pénzügyi iroda vezetőjét, valamint a polgármester 
urat, a  jegyző urat, hogy erre a fedezetünk tulajdonképpen rendelkezésünkre áll-e. Jó, hogy 
tavaly be lett tervezve, de nem volt elköltve. De úgy tudom, nem volt meg a tavalyi fedezete 
sem. Miért nem lehet ezzel várni a költségvetés elfogadásáig? Tessék.

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm elnök úr.  Tisztelettel  köszöntöm a Bizottságok 
tagjait,  a  hivatal  dolgozóit,  illetve  természetesen  Kovács  Zsoltot  a  DVTV részéről.  Azért 
szerettem volna, hogyha ez a kamera vásárlás napirendre kerül, hogy be tudjuk tervezni a 
2016-os  költségvetésbe  tekintettel  arra,  hogy az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tavaly 
egyhangúlag döntött  arról,  hogy egy új kamerát szeretne a városi televízió részére,  akkor, 
amikor a kamera meghibásodott és nem tudtuk, hogy mennyit bír még ki ez a készülék. Én azt 
gondolom, hogy annak ellenére, hogy jelenleg működik ez a kamera nem szeretnénk, hogyha 
egy esetleges meghibásodás esetén technikai eszköz nélkül maradna a városi televízió, ezért 
fontosnak tartanám, hogy azt a tavalyi képviselő-testületi határozatot érvényesítenénk ebben 
az  évben,  ami  a  kamera  vásárlásáról  szólt.  Így  kellő  idő  van  arra,  hogy  egyrészről  a 
legmegfelelőbb ajánlatot válasszuk ki. Másrészről pedig a beszerzés sincs most időhöz kötve. 
Azt  gondolom,  hogy  adjuk  meg  a  lehetőséget  a  tévé  részéről  Kovács  Zsoltnak,  hogy  ő 
ismertesse,  hogy  mely  készülék  lenne  a  legmegfelelőbb,  illetve  természetesen  Szabó 
Kingának is, hogy a pénzügyi fedezetről nyilatkozzon. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Köszönöm szépen.  Megkérdezem akkor  a 
Kovács urat, hogy ez az összes, ez a 2 millió forint az ami jelen pillanatban kell, vagy ebből 
elég csak a kamera? Mert, ahogy nézem a kamera 730 ezer forintba kerül.

Kovács Zsolt DVTV főszerkesztő:  Készítettem egy ilyen összefoglalót. Nem tudom, hogy 
mindenki megkapta?

Dukán Gabriella aljegyző: Az van ott mindenkinél.



Kovács Zsolt  DVTV főszerkesztő: Három típusból kértünk be árajánlatot.  Ki is  jelöltem 
mind  a  három  Sony  típusút,  ugyanis  ehhez  van  olyan  technikai  berendezésünk,  mint 
akkumulátor, ami kompatibilis. Tehát az új eszközök beszerzése folyamán nem kell külön rá 
költeni.  Ebből  tulajdonképpen  egy  kamera,  illetve  egy  állvány,  ami  szükséges  lenne 
beszerzésre. Tehát nem 2 millió forint környéki. Az összesítőben külön ki van emelve bruttó 
618.540,-  Ft-os  tétel,  illetve  ehhez  egy  kompatibilis  állvány  178.580,-  Ft.  Erről  a  kettő 
eszközről van szó. Csak három különböző típusból kértünk árajánlatot kamerából, valamint 
állványból is.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor az 1.088.100,- Ft összegű az nincsen?

Kovács Zsolt  DVTV főszerkesztő: Az nincsen, az más milyen típusú. A két Sony típusú 
közül van egy kedvezőbb árfekvésű.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó akkor én javaslom a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottságnak,  hogy úgy foglaljon állást,  hogy ez  a  berendezés  kerüljön betervezésre és  a 
költségvetés elfogadásakor pedig kerüljön megvásárlásra, amennyiben a fedezet rendelkezésre 
áll.

Dukán Gabriella aljegyző: Ez a Sony HXR-NX100 kamera és a Manfrotto MVH502A, 546 
BK-1 állvány? 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Egyszer 618.540,- Ft és 178.580,- Ft.

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Egyszer szóba került testületi ülésen, még a Mayer 
Gábor vetette fel, hogy élőben mehetne ki az adás. Azzal kapcsolatosan beszélték, hogy egy 
költségvetést  összeállítanál,  hogy az  mibe  kerülne,  hogy tényleg  nézhető  is  legyen.  Nem 
tudom, hogy ezzel a dologgal kapcsolatban tartatok valahol?

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Én is hadd kérdezzek közben. Pl. az iskola kapott egy kamerát, igaz egy kis 
kameráról van szó, de egy beépített Wi-Fi rendszere van. Ha egy olyan kamerát  veszel, ami 
azonnal fel tudja rakni Wi-Fi-re hálózaton keresztül az már megoldás lehetne. Nem tudom, 
hogy ezek rendelkeznek-e ilyennel. Nem tudom, hogy mibe kerülne egy egység ehhez, abban 
az esetben, hogyha a könyvtár és a művelődési ház is rendelkezne olyan internet kapcsolattal, 
akkor a művelődési ház és a könyvtár között akkor ez megoldható lenne? Nem arról van szó, 
hogy szuper minőségben, hanem, ha élőadásban közvetítené, akkor ez esetleg ezt megtudná-e 
oldani. 

Kovács Zsolt DVTV főszerkesztő: Ezt technikailag a kábel televíziós kialakítás miatt nem 
lehet.  Az  Inviteltől  bérelnek  egy  vonalat.  Most  technikailag  annyira  nem  mentem  bele 
konkrétan, utána nézek ennek, de jelen állás szerint biztos, hogy nem megvalósítható. 



Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Tehát akkor a kamerában igazában nincsen bent a Wi-Fi.

Kovács  Zsolt  DVTV főszerkesztő: Nincsen benne,  de  ez  nem a  kamerának  a  technikai 
hátránya tulajdonképpen, hanem a hálózatvétel, ami van Devecserben.  Az egy másik hálózat.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Csak azért gondolom, mert mi most az iskola épületeknél pályáztunk gyors 
internet hálózatra, tehát oda-vissza 100 MB. Most 100-ast kapunk direktben a Kab-hegyről és 
ezt  megkapja  az  alsó  tagozatos  épület  és  megkapja  a  felső  tagozatos  épület  is.  Tehát 
gyakorlatilag, hogyha az iskolában forgatsz te mondjuk, akkor te ezzel a 100 MB sebességgel 
szerintem  simán  azonnal  fel  tudod  rakni  a  képeket,  hogyha  a  kamera  rendelkezik  ilyen 
paraméterekkel  a  két  iskola  épületben,  de  megkockáztatom  azt  is,  mivel  olyan  Wi-Fi 
rendszerek működnek mind a két iskola épületben és a környékén is mondjuk.

Kovács Zsolt DKTV szerkesztő: Igazából nem a kamerának a hangját kell átvenni. Igazából 
a hangosítás itt külön megy. Tehát így több millió forintos beruházást jelentene mind a hangot, 
mind a képet tudná átlőni, akár a művelődési házhoz.

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

Kovács  Zsolt  DKTV szerkesztő: De utána  nézek  feltétlen  ennek akkor,  hogy mennyibe 
kerülne.

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

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Csak annyit, maga a kamera és ennek a 
rendszere tud, mint, ahogy az iskolánál is Wi-Fi-n keresztül az épületben. Viszont a Kábel tv-t 
itt kellene megoldani. Maga a kamera tudja. Fel lehet lőni. Jogdíjat kell hozzá venni a 
törvények szerint. Legalább 100  MB-ot kell tudnia, itt kell megoldani, hogy továbbítsa. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Jó. Akkor utána kell nézni. Tessék parancsolni. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Tudomásom szerint Devecser 
városában a Kábelszat 2000 Kft. üzemelteti a kábel tévét. Az az a Kábelszat-on keresztül, így 
a lakosság 1/3-ának van vételi lehetősége. Ezt onnan tudom, hogy számtalan esetben, sőt az 
egész utcából talán kettőnknek van, akinek a Kábelszat-tól van. Mivel annyi szolgáltató van 
itt már Devecserben. Mindegyik más rendszeren működik. Nem lehetne abban gondolkodni, 
hogy legyen egy egységes a településen? Ezt, a kábel tévének az adását, azaz az 
Önkormányzat a  testületi ülésnek az anyagát, hogyan lehetne megoldani, hogy az egész 
lakosság információt kapjon itt a nyilvános ülésekről? Az a véleményem, így ebben kellene 
gondolkodni és most, ha kamerára beruházunk az is milliós költséget jelent. A másik oldalon a 
Mayer Gábor, amit mondott, hogy csak ott lehet, ahol a Wi-Fi működik, annak a közelében 
lehet elérhetővé tenni és, hogy azonnal rátehetők akár az internetre is ezek a felvételek. Ez is 
jó ötlet. Nincs egy olyan szolgálató, aki esetleg a városnak tudná biztosítani? Mivel, hogy 
ezzel a szolgáltatóval rendkívül sok a probléma a kábel televíziós rendszerrel is, illetve az 



internet is kábelen át jön. Pápa az üzemeltetője, Pápán van a központjuk, Badacsonytomajról 
jön ki a szerelő, hogyha valami probléma van.  Sokszor az internet hálózat is olyan, hogy 
sokszor két napig is nincsen internet. Nincs kábel televízió, rossz a vételi lehetőség a kábel 
tévén és valóban valamikor itt jóval nagyobb mennyiségben csatlakoztak ehhez a 
szolgáltatóhoz. Minden sorban leváltak a lakosok és most már csak Devecser 1/3-a maradt 
ennél a kábel szolgáltatónál, aki a kábel televíziót is, azaz a devecseri Önkormányzatnak a 
testületi üléséről is leadja az adásokat.

Kovács     Zsolt     DVTV     szerkesztő:   Egész pontosan 912 db bekötési pont van. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Szeretnék reagálni. Azt, hogy az emberek, a 
családok  melyik  szolgáltatót  veszik  igénybe  az  a  saját  szuverén  joguk.  Mindenkinek 
lehetősége van egyébként,  hogy  a szolgáltatói csomagban megvásárolja azt,  hogy a helyi 
adást is lehessen vásárolni. Ha nem igénylik, akkor nem lehet senkit erőltetni. A másik, mert 
így alakult  én sokat  birkóztam a Kábelszat  2000 Kft.-vel,  de  a  rendszer  a  környékünkön 
legalább jól működik, habár most el kell mondani, most a legdrágább szolgáltatási  díjat a 
Kábelszat-nak kell fizetni. Nincs lehetőség arra, lehet egy minimális csomagot vásárolni, ott 
lehet nézni az egyet, meg a kettőt, aztán azon kívül csak a tévét. De hát mi akartuk így, hogy 
ilyen szolgáltatónk legyen, mert el lett adva a Devecseri Kábel TV. Egyesületnek a vagyona, 
és egyszer csak lett egy nagy szolgálató, amely országos szolgáltatói bejegyzést kapott. Az 
összes vagyon bent van. Most már monopolhelyzetben vannak, mint bármelyik szolgáltaltó. 
Nem lehet mit tenni. Én azt javaslom, hogy ezt a vitát zárjuk le és fogadjuk el ezt az ajánlatot 
és a költségvetésbe építsük be. Kinek van még kérdése, véleménye, javaslata.

Ács Attila ügyvezető igazgató az ülésterembe megérkezett.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület támogassa a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális 
Egyesület (8460 Devecser, Jókai u. 3.) eszköz beszerzését azzal, hogy támogatásként a Sony 
HXR NX100 kamera beszerzésére 618.540,-Ft, a Manfrotto MVH502A, 546 BK-1 állvány 
beszerzésére 178.580-Ft összeget biztosítson az Egyesület részére, melynek fedezetét az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe tervezze be.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az Egyesület 
képviselőjét értesítse a szükséges intézkedéseket megtegye és a támogatási szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

1/2016.     (I.   26  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 



hogy 

1./ A Képviselő-testület támogassa a Devecser Város Audio-Video 
Televízió 2000 Kulturális Egyesület (8460 Devecser, Jókai u. 3.) 
eszköz beszerzését azzal, hogy támogatásként a Sony HXR NX100 
kamera beszerzésére 618.540,-Ft, a Manfrotto MVH502A, 546 BK-1) 
állvány beszerzésére 178.580,-Ft összeget biztosítson az Egyesület 
részére, melynek fedezetét az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe tervezze be.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről az Egyesület képviselőjét értesítse a szükséges 
intézkedéseket megtegye és a támogatási szerződést aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Kovács Zsolt a DVTV főszerkesztője az üléstermet elhagyta.

1./     Napirendi     pont:  

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottságának 2016. évi munkaterv-tervezete

Előadó: Holczinger László bizottság elnöke

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja:   Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági tagok megkapták. Kinek van kérdése, véleménye, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy

 Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága

 a 2016. évi munkatervét február hónaptól az alábbiak szerint 
fogadja el:

A Bizottság munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől június 30-
ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 
A Bizottság elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a bizottsági ülés 
időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania. 
FEBRUÁR



1) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési 
rendeletének megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési 
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi 

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző 
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

3) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített 
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) A 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása 

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2015. évi 
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők

4) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi 

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató

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

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi 
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

NOVEMBER
1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

    DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári 

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester



2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017. 
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

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

2/2015.     (I.   26  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága

 a 2016. évi munkatervét február hónaptól az alábbiak szerint fogadja el:

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

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

FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési 

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési 
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi 

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző 
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

3) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített 
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) A 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása 

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2015. évi 
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők



4) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi 

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató

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

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi 
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

NOVEMBER
3) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

működéséről
Orsós Ervin
RNÖ elnök

4) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

    
DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári 

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017. 
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

2./     Napirendi     pont:  

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottságának 2016. évi munkaterve

Előadó: Óvári Márton bizottság elnöke

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottsá  g     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság      tagja:   Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági tagok megkapták. Kinek van kérdése, véleménye, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottsá  g   elnöke;   
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 



száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Rend- és 
Környezetvédelmi Bizottsága a 2016. évi munkatervét február hónaptól az alábbiak szerint 
fogadja el:
A Bizottság munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől június 30-
ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 
A Bizottság elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a bizottsági ülés 
időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania. 
MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi 

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített 
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

4) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők

MÁJUS
1) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Ferenczi Gábor
polgármester

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

Óvári Márton
Bizottság elnök

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

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

Ferenczi Gábor
polgármester

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti 

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

DECEMBER
1) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017. 
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

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

1/2016.     (I.   26  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  



Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottsága

 a 2016. évi munkatervét február hónaptól az alábbiak szerint fogadja el:

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

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

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2015. évi 

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi összesített 
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

4) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) Beszámoló a védőnők 2015. évben végzett munkájáról Védőnők

MÁJUS
1) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Ferenczi Gábor
polgármester

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

Óvári Márton
Bizottság elnök

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

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

Ferenczi Gábor
polgármester

SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti 

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

DECEMBER



1) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017. 
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

3./     Napirendi     pont:  

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottságának 2016. évi munkaterv-tervezete

Előadó: Mayer Gábor bizottság elnöke

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság elnöke;  Gazdasági  és  Ügyrendi 
Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a bizottsági tagok megkapták. 
Megkérdezem, kinek van kérdése, véleménye, javaslata.

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság  tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 4  fő, a 
döntéshozatalban 4  fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy Devecser 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a 2016. 
évi munkatervét február hónaptól az alábbiak szerint fogadja el:
A Bizottság munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől június 30-
ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 
A Bizottság elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a bizottsági ülés 
időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania. 
MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 

Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző 
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

MÁJUS
1) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nagy Imre

főszerkesztő

2) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000 
Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. 

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi 
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári 

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester



2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017. 
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

1/2016. (I.26.) OKSB. h a t á r o z a t :

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

 a 2016. évi munkatervét február hónaptól az alábbiak szerint fogadja el:

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

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

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 

Ház 2015. évi munkájáról, tájékoztató a Hagyományőrző 
Somló Környéki Hetek rendezvénysorozat előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató h.

MÁJUS
1) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nagy Imre

főszerkesztő

2) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000 
Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. 

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2015. évi 
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári 

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2017. 
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

4./     Napirendi     pont:  

A Devecseri  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat  alapító 
okiratának módosítása



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja:   Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági tagok megkapták. Megkérdezem az előterjesztőket, van-e szóbeli kiegészítés.

Bendes István jegyző: Nincs.

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

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Devecseri Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat Módosító okiratát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja 
jóvá.
2./ A Képviselő-testület a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat egységes 
szerkezetű Alapító okiratát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Módosító okiratot és az 
egységes szerkezetű Alapító okiratot írja alá és küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém 
Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
                3./ 2016. február 4.

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

3/2016     (I.   26  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy 

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Devecseri 
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Módosító okiratát az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

2./ A  Képviselő-testület a  Devecseri  Család-  és  Gyermekjóléti 
Központ  és  Szolgálat  egységes  szerkezetű  Alapító  okiratát  az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
Módosító okiratot és az egységes szerkezetű Alapító okiratot írja alá 
és küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 



Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal
                  3./ 2016. február 4.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottsá  g     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság      tagja:   Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági tagok megkapták. Kinek van kérdése, véleménye, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy  
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Devecseri Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat Módosító okiratát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja 
jóvá.
2./ A Képviselő-testület a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat egységes 
szerkezetű Alapító okiratát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Módosító okiratot és az 
egységes szerkezetű Alapító okiratot írja alá és küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém 
Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
                3./ 2016. február 4. 

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

2/2016. (I. 26.) SZERKB.  h a t á r o z a t:

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 
javasolja, hogy

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Devecseri 
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Módosító okiratát az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

2./ A  Képviselő-testület a  Devecseri  Család-  és  Gyermekjóléti 
Központ  és  Szolgálat  egységes  szerkezetű  Alapító  okiratát  az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
Módosító okiratot és az egységes szerkezetű Alapító okiratot írja alá 
és küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 



Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal
                  3./ 2016. február 4.

5./     Napirendi     pont:  

A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai 
Programjának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági tagok megkapták. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés.

Bendes István jegyző: Annyi lenne csak, hogy benyújtottuk decemberben már az anyagot, de 
a  Kormányhivatal  azt  kérte,  hogy  ezt  az  anyagot  egészítsük  ki.  Ezek  a  kiegészítések 
elkészültek. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy már 
megjött a végrehajtási rendelet is, hogy miket kell még figyelembe venni, annak függvénye. 
Kinek van még kérdése, véleménye, javaslata? 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Devecseri Család- és Gyermekjóléti 
Központ  és  Szolgálat  Szakmai  Programját  az  előterjesztés  mellékletében foglaltak  szerint 
hagyja jóvá.
2./ A  Képviselő-testület  a  Devecseri  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja 
jóvá.
3./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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



4/2016.     (I.   26  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Devecseri 
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai Programját 
az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

2./ Képviselő-testülete a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ 
és  Szolgálat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  az  előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     bizottság     tagja  :   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Devecseri Család- és Gyermekjóléti 
Központ  és  Szolgálat  Szakmai  Programját  az  előterjesztés  mellékletében foglaltak  szerint 
hagyja jóvá.
2./ Képviselő-testülete a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szervezeti 
és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
3./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

3/2016. (I. 16.) SZERKB.  h a t á r o z a t:

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
javasolja, hogy 

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Devecseri 
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai Programját 
az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

2./ Képviselő-testülete a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ 
és  Szolgálat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  az  előterjesztés 



mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

6./     Napirendi     pont:  

Beszámoló  az  Észak-Balatoni  Térség Regionális  Települési  Szilárdhulladék 
Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megállapítom, hogy az írásos anyagot a 
bizottsági tagok megkapták. Megkérdezem, kinek van kérdése, véleménye, javaslata.

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Azért  azt  elmondom,  hogy  nagyon  sok 
pályázaton  vesz  részt  a  társulás.  Nagyon  sok  fejlesztést,  kiegészítést  hajtottak  végre. 
Tevékenységüket az anyag átolvasásával én jónak értékelem. Lesznek majd itt később azért 
problémák,  arra  majd  felhívom  a  figyelmet,  mert  nem  biztos,  hogy  ez  a  szolgáltatási 
tevékenység azokat a rezsicsökkentéseket, amit eszközölt az állam ezeket el fogja bírni. Én 
azt kérném, hogyha arra kerül a sor, hogy a tagoknak, mint Önkormányzatoknak hozzá kell 
járulni a működtetéshez, akkor egyértelműen a tiltakozásunkat fejezzük ki. Mert azt látom 
egyébként, ugyan most a kéményseprést állami tulajdonba vették, a szolgáltatóktól kivették, a 
katasztrófához került, de itt már ilyen tevékenység nem lehet. De a veszélyes hulladék kezelés 
még  hiányzik  abból  a  területből,  lehet,  hogy  az  állam  fogja  kötelezni,  akkor  majd  az 
önkormányzatnak is bele kell nyúlni a zsebbe. Én azért mondtam most előzetesen, hogy én 
akkor biztos, hogy tiltakozni fogok, hogyha itt ülök, hogy semmiképpen, mert mi ezt nagyon 
drágán vettük meg, nagyon drágán építettük meg a rendszert és az Uniós pénz éppen úgy illet  
bennünket, mint a többi települést. Igen. Tessék parancsolni.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Maximálisan  igaza  van.  Én  is  ezt  támogatom  mindenféleképpen.  A 
beszámolót én is elfogadásra javasolom, mert más lehetőségünk nincsen. De nagyon kérdéses 
volt ez a projekt akkor is, amikor ez elindult. Igazából a környező országokban sem ezt a 
módot választják, hogy mondjuk egy régióban egy udvarba összegyűjtik az összes szemetet, 
hanem megpróbálják hulladékudvarba  gyűjteni,  újra  hasznosítani  egy részét  és  ez  az  útja 
mindenféleképpen a modern hulladékkezelésnek. Most itt az összes úgymond hulladékudvart, 
szeméttelepet  rekultiválták.  Még  hely  sem  nagyon  van  ahhoz,  hogy  szelektív 
hulladékudvarokat, gyűjtőtelepeket ki lehessen alakítani. Úgy gondolom, hogy ezt a projektet 
le  kell  zárni,  és  ezt  a  projektet  igazán  el  kell  most  felejteni,  és  egy  másik  utat  kell 



szorgalmazni úgymond, ha a polgármester úr megy egy egyeztető tárgyalásra. Mi voltunk kint 
Ausztriában megnézni egy ilyen hulladékudvart. Igaz, hogy először a fejekben kellett rendet 
tenni,  de a  kisgyerek vitte  oda a dunsztos  üveget  és  a megfelelő helyre betette  magát  az 
üveget,  mert  méretezve volt.  A kupakját  is  megfelelő tárolóba tette.  Az emberek mindent 
szelektíven  gyűjtenek  akkor  van  arra  lehetőség,  hogy  ezeket  a  dolgokat  újra  lehessen 
hasznosítani és akkor efelé kell elmenni. Egy idő után minden ilyen egyes szemétlerakó egy 
idő után megtelik, akkora hely nincs. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  bizottság  tagja  :   Akkor  megkérem  az  igazgató  urat,  hogy  az 
iskolában neked van a legnagyobb hatásod erre, hogy a fejekben elkezdeni, ott kell.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Nyitott kapukat döngetsz, mert a nagy iskolában sikerült csatlakozni, most 
kaptuk  meg  30-án  az  oklevelet.  Gyűjtjük  szelektíven  a  papírt,  gyűjtjük  szelektíven  az 
elemeket, veszélyes dolgokat. Tehát a lépéseket már tesszük, előadásokat hallgatunk. Tehát az 
első  lépések  megtételre  kerültek.  Kérdezte,  hogy  mennyi  idő  alatt  sikerült  átnevelni 
Ausztriában az embereket, 20 év volt. Remélem sikerül az emberek fejében rendet tenni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottsá  g tagja:   Igen. De ott egyébként partnerek voltak  a 
gyártók,  partnerek  voltak  a  fogyasztók,  mert  tulajdonképpen  a  gyártóknak,  van  egy újra 
hasznosítási kötelezettségük, ami 2010-ben, január 16-i nemzetközi konferencián, amelyiken 
részt vettünk, tulajdonképpen ők ennyivel vannak előbbre és sajnos mi magyarok hozzuk el 
tőlük  azokat  a  termékeket,  amelyikkel  ők  már  nem  tudnak  mit  kezdeni.  Igen,  tessék 
polgármester úr.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönöm  szépen.  Elnök  úrral  is  és  igazgató  úrral  is 
egyetértek. Pedagógusként nyilvánvalónak tartom, hogy egészen kisgyermek kortól próbáljuk 
meg a gyermekekben a környezettudatosság alappilléreit letenni. Más részről pedig valóban a 
településnek abba az irányba kell haladnia, hogy minél kevesebb hulladék termelődjön. Ugye 
az előző évben tettünk is lépéseket ebbe az irányba. Ugye több mint 120 tonna gumiabroncsot 
sikerült  begyűjteni.  És  szeretném tájékoztatni  a  tisztelt  jelenlévőket,  hogy   az  Oktogon- 
Rubber Kft. akikkel kapcsolatban állunk a gumiabroncsok begyűjtésével vonatkozóan, most 
megnyerte annak a lehetőségét, hogy a pet palackokat is tudja gyűjteni. A terv szerintem az 
lehet,  hogy  a  meggyeserdői  területen,  a  jelenlegi  lomis  piac  által  használt  területen 
alakítanánk ki egy hulladékudvart éppen az Oktogon- Rubber Kft.-vel  közösen. Tehát most 
már  két  anyagnak  a  begyűjtésére,  illetve  elszállítására  van  engedélyük,  de  természetesen 
szeretnék  bővíteni  a  tevékenységi  körüket.  Én  azt  gondolom,  hogy  ebben  a  különböző 
hatóságok  is  partnerek.  Éppen  a  mai  ülésen  fog  szóba  kerülni  elviekben,  hogy telephely 
használati engedélyt szeretnének kérni egy általuk létre hozott új cég számára, amely szintén a 
környezetvédelmet helyezi előtérbe. Én is kérem akkor, hogy ezt a beszámolót fogadja el a 
Tisztelt Bizottság.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi bizottság tagja: Úgy tudom a Szociális, Egészségügyi,  Rend- és 
Környezetvédelmi  Bizottság  tárgyalja,  ide  az  van írva,  hogy a  6.  pontot  nem tárgyalja  a 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság.



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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi bizottság tagja  :   Megkérdem a Szociális, Egészségügyi, Rend- és 
Környezetvédelmi Bizottságot van-e kérdés.

Több kérdés nem hangzott el. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     bizottság     tagja  :   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulást írásban értesítse a 
fenti döntésről. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
                  2./ 2016. január 31.

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

4/2016. (I. 16.) SZERKB.  h a t á r o z a t:

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
javasolja, hogy 

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
fogadja el.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./ azonnal
                    2./ 2016. január 31.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottsá  g tagja:   Elnézést kérek, de annyira belejöttem.



Ó  vári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke;   
Gazdasági és Ügyrendi bizottság tagja: Semmi gond.

Ferenczi  Gábor polgármester: Még annyit  hadd mondjak el,  hogy Somlójenőn van egy 
hulladékudvar  egyébként.  Azt  érdemes  volna  egyszer  megnéznünk,  mert  tanulságos 
szerintem. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Rekultiválva van.

Ferenczi Gábor polgármester: Rekultiválva van Somlójenőn is?

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

Ferenczi Gábor polgármester: Hát, mikor lett?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottsá  g tagja:   Az udvar nem, csak a telep.

Bende István jegyző: Nem, nem. Az udvar ott külön megvan. Somlójenőben rekultiválták a 
szeméttelepet, ott hulladéklerakó van bent. Van már a közelünkben, pl. a győriek létrehozták a 
hulladékudvarokat a mi térségünkben Somlójenőben, ami azt jelenti, hogy ki van rakva kb. 7 
vagy 9 konténer. A konténerekben egyedileg lehet gyűjteni, hogy melyikbe lehet a mosógépet 
vinni,  melyikbe  lehet  a  faárut  vinni,  tehát  így szét  van  bontva.  És  ezen  kívül  még  az  a 
lehetőség van megadva a somlójenői hulladékudvarban, hogy be tud fogadni egy embertől 
maximum 1 m3 építési törmeléket, és ha valaki a házát felújítja azt is odaviheti, többet nem. 
Ezekbe  az  úgynevezett  konténerekbe  sem  lehet  kivinni  1  m3-nél nagyobb  dolgot. 
Tulajdonképpen  a  lomtalanítási  hulladékot  fogadják  ezekben  a  konténerekben,  mert  nincs 
lomtalanítás a településen, hanem akinek ilyen gondja van, autóra, utánfutóra teszi, kimegy, és 
megvan tulajdonképpen adva,  hogy milyen időpontokban,  és  akkor  ott  ez  tulajdonképpen 
megoldott. Győrnek van ilyen 20-30, Győrtől egészen le idáig. Somlójenőben van az utolsó. 
Ők így nyerték a pályázatot tulajdonképpen.    

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

7./     Napirendi     pont:  

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottsá  g     tagja:   Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági tagok megkapták. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e hozzá tenni valamit.

Ferenczi  Gábor polgármester: Két  dolgot  szeretnék megjegyezni.  Az egyik,  hogy 2014. 



decemberében  kötöttünk  egy  megállapodást  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  a 
Damjanich  u.  7.  szám  alatti  önkormányzati  ingatlan  használatára  vonatkozólag,  amely 
megállapodás arról szólt, hogy az Önkormányzat bérleti díjat nem kért a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattól,  viszont  abban  állapodtunk  meg,  hogy  a  rezsiköltségeket  testvériesen 
megosztva 50-50 %-ban állja Devecser Város Önkormányzata, illetve a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat.  A hivatalban kérdeztem, de nem tudom már kitől,  hogy tudjuk-e,  látjuk-e, 
hogy a tavalyi rezsiköltségeket a Roma Nemzetiségi Önkormányzata megtérítette-e Devecser 
Város Önkormányzata felé. Ugyanis én azt gondolom a barátság alapja a pontos elszámolás. 
Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan folytatjuk az együttműködést, felülvizsgáljuk az 
együttműködést,  bővíteni  akarjuk-e  az  együttműködést,  akkor  nyilván  ennek  az  alapja  az 
lehet, hogy egymás között az elszámolásnak véleményem szerint rendben kell lennie. A másik 
hozzászólásom  egy  megjegyzés  lenne.  Én  sajnálattal  tapasztalom  azt,  hogy  a  Roma 
Nemzetiségi  Önkormányzatnál  a  nyárfolyamán  volt  egy  tisztújítás,  egy  elnökváltás  és 
igazából  nem tapasztalok igazából  aktivitást  a  Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  részéről. 
Tehát egy ilyen településen, ami a mienk azt gondolom nagy a felelőssége a helyi kisebbségi 
önkormányzatnak  abban,  hogy  mennyire  tudja  megszólítani  a  helyi  kisebbséget.  Mind 
amellett jegyzem ezt meg, hogy személyi problémám természetesen nincsen az elnök úrral. 
De  én  mindenképpen  nagyobb  aktivitást  várnék  el  a  2016.  évben  a  Roma  Nemzetiségi 
Önkormányzattól. Köszönöm elnök úr. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Köszönöm. Megkérdezem a pénzügyi irodát, 
akkor rendben van-e a pénzügyi elszámolás.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   Igen. Én közben visszaírtam. Csak szerintem 
elkerültétek egymást. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Akkor azt hiszem, téged kérdeztelek igen. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   Igen. Én tegnap nem voltam és nem olvastam a levelet. 
De megnéztük és utána jártunk. Amit kiszámláztunk nekik 29.000,- Ft volt, az áram és a 
vízdíj, azt megfizették. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Köszönöm. Csak azért, hogy tisztában legyünk.

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata és a Devecser Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat által a működési feltételek biztosítására, valamint a gazdálkodási feladatok 
ellátására kötött együttműködési megállapodást vizsgálja meg és állapítsa  meg, hogy a 
megállapodás tartalma a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelel. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidő: 1./ azonnal

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

5/2016.     (I.   26  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata és a 
Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a működési 
feltételek biztosítására, valamint a gazdálkodási feladatok ellátására 
kötött együttműködési megállapodást vizsgálja felül és állapítsa meg, 
hogy a megállapodás tartalma a hatályos jogszabályokban 
foglaltaknak megfelel. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal

8./     Napirendi     pont:  

Devecser  Város  Önkormányzata  és  a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat 
Egyesület között megkötésre kerülő helyiséghasználati szerződés jóváhagyása
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Bendes  István  jegyző: Mondanám  szóban  a  segítséget.  Igazából  lényeges  eleme  az, 
emlékezzünk vissza 2015.  szeptember 1.  napjától  2015.  december 31-ig vállalta  Devecser 
Város  Önkormányzata,  hogy a  rezsiköltségeket  vállalja.  Ebben  a  szerződésben  azt  írja  a 
Máltai Szeretetszolgálat szintén, hogy ezt a rezsiköltséget vállaljuk tovább 2016. december 
31-ig. Ez az ominózus rész igazából. Tavaly szeptemberig a kistérségen keresztül  működött 
ez a Biztos Kezdet Gyermekház Program. Az a program befejeződött.  Kapnak normatívát 
továbbra is a bérekre, és a ház, az egyéb ilyen működtető dolgokra, de a rezsire nem és kérik 
tőlünk, hogy tovább működhessen és biztosítsuk azt.

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

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Mekkora az összeg, tudjuk körülbelül?



Bendes István jegyző: Ez olyan 1 – 1,5 millió forint közötti összeg éves szinten. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Az egy kicsit sok azért a 1,5 millió forint.

Dukán Gabriella aljegyző: A 2015. július 14-i ülésen a 269/2015. határozattal a Képviselő-
testület 2016. december 31-ig már átvállalta a költségeket. Ez most egy helyiséghasználati 
szerződés,  mert  az  előző  helyiséghasználati  szerződés  lejárt,  és  most  lesz  egy  új 
helyiséghasználati szerződés. Nem lenne bérleti díj a feladatellátás miatt,  és rögzítve lenne a 
határozaton  kívül  plusz  ebben  is,  hogy  2016.  december  31-ig  a  költségek  átvállalásra 
kerülnek.  

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Nincs változás ugyan így megy a szerződés. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Gyakorlatilag  itt  a  helyiséghasználati 
szerződésről van szó, a rezsi költséget 2016-ig azt meg már elfogadtuk. Megállapítom, hogy a 
jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem 
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület között létrejövő helyiséghasználati szerződést hagyja jóvá az Önkormányzat 
tulajdonát képező devecseri 1315 hrsz.-ú, Devecser, Csokonai utca 39. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában. A Képviselő-testület rögzítse, hogy az ingatlant bérleti díj menetesen 
biztosítja az Egyesület részére gyermekvédelmi alapellátás keretén belül Biztos Kezdet 
Gyerekház üzemeltetése, fenntartása céljából. A Képviselő-testület a 269/2015. (VII. 14.) Kt. 
határozatát erősítse  meg, amelyben az ingatlanban működő intézmény rezsi költségeit 2016. 
december 31. napjáig átvállalja az intézmény folyamatos működése érdekében. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről az Egyesület 
képviselőjét értesítse, és a helyiséghasználati szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

                

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

6/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között létrejövő helyiséghasználati 
szerződést hagyja jóvá az Önkormányzat tulajdonát képező devecseri 
1315 hrsz.-ú, Devecser, Csokonai utca 39. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában. A Képviselő-testület rögzítse, hogy az ingatlant 
bérleti díj menetesen biztosítja az Egyesület részére gyermekvédelmi 
alapellátás keretén belül Biztos Kezdet Gyerekház üzemeltetése, 



fenntartása céljából. A Képviselő-testület a 269/2015. (VII. 14.) Kt. 
határozatát erősítse meg, amelyben az ingatlanban működő intézmény 
rezsi költségeit 2016. december 31. napjáig átvállalja az intézmény 
folyamatos működése érdekében. 

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről az Egyesület képviselőjét értesítse, és a helyiséghasználati 
szerződést aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal
             

9./     Napirendi     pont:  

Devecser, Damjanich u. 7. ingatlanrész bérbeadása
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági tagok megkapták. Megkérdezem, kinek van kérdése, véleménye, javaslata.

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata és a MultiMining Kft. között a 
Devecser, Deák tér 2. szám alatti ingatlanban irodahelyiség bérbeadására 2015. március 19-én 
létrejött bérleti szerződést 2016. január 31. napjával közös megegyezéssel szüntesse meg.
2./  A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő Devecser, 
Damjanich u. 7. fsz. 2. szám alatti (devecseri, 734/A/2 hrsz.-ú, iroda megnevezésű) 
ingatlanában az első iroda helyiséget –  a közös kiszolgáló helyiségek használatával –  2016. 
február 1. napjától adja bérbe határozatlan időre 20.000,-Ft/hó havi bérleti díjjal - amely 
tartalmazza a rezsiköltséget - a MultiMining Kft. részére.
3./ A Képviselő-testület járul hozzá ahhoz, hogy a MultiMining Kft. a Devecser, Damjanich u. 
7. fsz. 2. szám alatt székhelyet létesítsen.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert a szerződés megkötésére és a 
hozzájáruló nyilatkozat megtételére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos

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



7/2016.     (I.   26  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata és a 
MultiMining Kft. között a Devecser, Deák tér 2. szám alatti 
ingatlanban irodahelyiség bérbeadására 2015. március 19-én létrejött 
bérleti szerződést 2016. január 31. napjával közös megegyezéssel 
szüntesse meg.

2./  A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő Devecser, Damjanich u. 7. fsz. 2. szám alatti 
(devecseri, 734/A/2 hrsz.-ú, iroda megnevezésű) ingatlanában az első 
iroda helyiséget – a közös kiszolgáló helyiségek használatával – 2016. 
február 1. napjától adja  bérbe határozatlan időre 20.000,-Ft/hó havi 
bérleti díjjal - amely tartalmazza a rezsiköltséget - a MultiMining Kft. 
részére.

3./ A Képviselő-testület járuljon  hozzá ahhoz, hogy a MultiMining 
Kft. a Devecser, Damjanich u. 7. fsz. 2. szám alatt székhelyet 
létesítsen.

4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés 
megkötésére és a hozzájáruló nyilatkozat megtételére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos

10./     Napirendi     pont:  

A 1295/2 hrsz.-ú ingatlanra – orvosi ügyelet – tervezési feladatok ellátása
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági  tagok  megkapták.  A Bíráló  Bizottság  megnézte  az  anyagot,  döntött  és  annak 
megfelelően kérjük elfogadni  a  tervezésre  a  megrendelést.  Megkérdezném a polgármester 
urat,  hogy  történt-e  egyeztetés  az  orvosi  ügyelet  vezető  orvosával  az  orvosi  ügyelettel 
kapcsolatban, mert engem megkeresett, hogy sokszor hallotta, hogy oda költözik az orvosi 
ügyelet a Kórház területére. Ővele nem beszéltek semmit, és ő vele nem közöltek semmit. 

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm elnök úr.  Annyira gyerekcipőben jár még ennek a 
a pályázatnak az előkészítése, hogy nem volt még alkalmunk egyeztetni minden szereplővel. 
Én ma délelőtt  a  jegyző úrral  éppen ennek ügyében jártam Veszprémben,  hogy a megyei 
közgyűlés elnökével egyeztessem a  Devecser szempontjából lényeges pályázatokat. Többek 
között az orvosi ügyeletre ráhúzható TOP-os pályázatot. Többször jártam az orvosi ügyeletnél 
és az nyilvánvaló, hogy az a hely kicsi. Ahhoz, hogy megfelelő színvonalon tudjuk ellátni 



ennek a 29 településnek az orvosi ügyeletét, amelynek a központja itt van Devecserben ahhoz 
természetesen szükségünk van, mind az orvos, mind az asszisztens,  mind a sofőr számára 
megfelelő pihenőhelyiségre, szükség van rendelőre, vizsgálóra, öltözőre, váróteremre. Tehát 
ott van akkora négyzetméter, ami mindenképpen elengedhetetlen a színvonalas működéshez. 
Az is tény, hogy most decemberben az Önkormányzatnak teljesen sikerült tehermentesíteni a 
volt Kórház területét. Kifizette az OTP-t és kifizette, illetve pontosabban lerendezte ezt a két 
hátralékot.  Így  kézenfekvőnek  tűnik,  hogy  azon  a  területen,  ahol  korábban  egészségügyi 
szolgáltatás volt és azon a területen most is ott van a szakorvosi  ellátás, illetve mellette a 
védőnői szolgálat visszaadnánk részben ennek az ingatlan együttesnek a korábbi funkcióját és 
ismét egészségügyi szolgáltatásra tudnánk hasznosítani. Ráadásul egy különálló épület, ami 
lényegében egy családi ház nagyságú tökéletesen alkalmas lenne arra a célra, hogy külön el 
tudjuk ott  helyezni  az orvosi  ügyeletet.  Sokkal  jobban meg lehetne közelíteni.  Parkolókat 
tudunk ott  kialakítani.  És zöld környezetben én azt  gondolom, hogy az orvosi ellátás  így 
sokkal  színvonalasabbá  tehető.  Természetesen  most  az  előzetesen  elkészített  tervrajz  még 
nincsen  egyáltalán  kőbe  vésve.  Nyilván  figyelembe  kellett  venni  az  épület  jelenlegi 
adottságait,  az  elrendezést  amiből  ki  lehetett  indulni.  De  véleményem  szerint,  amint 
egyeztetünk a napokban az orvosi ügyelettel nem gondolnám, hogy ellenvetésük lenne azzal 
kapcsolatban, hogy egy nagyobb hely, egy színvonalasabb környezet biztosítaná számukra a 
megfelelő munkakörülményüket. 

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

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Kettő kérdésem lenne ezzel a napirenddel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a 
tervezési költségek elszámolhatóak-e majd a pályázatban. A másik kérdésem pedig az, hogy 
az orvosi ügyeletnek ugye van autója, garázst nem látok a terveken, hogy van-e olyan hely 
ahova majd be lehet oda tenni az autót ott a Kórház területén.

Rosta  Zoltán  a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja 
megérkezett az ülésterembe 13:40 órakor.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Van garázs is ott külön. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Azt tudja ott használni esetleg? Nem kell felújítani, nem kell belerakni a 
terveinkbe?

Bendes  István  jegyző: Magát  a  garázsrésznek  a  felújítását  most  nem terveztük.  Kisebb 
összegből, ahogy bemegyünk balra, az első épületsorban meg lehet oldani.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Szerintem támogatható a terv. Természetesen egyeztetni kell. 

Ferenczi Gábor polgármester: Annyit szeretnék hozzátenni, a pályázat természetesen még 
nincs  benyújtva.  Tehát  az  előkészítési  fázisban  vagyunk.  Most  lett  kijelölve  egyáltalán  a 
tervezés.  Arra bőven van lehetőség,  hogy az orvosi ügyelettel  leülve,  akár még falakat is 
áthelyezzünk, kis dolgokat külön is berakjunk az épületbe. Tehát ez nagyon a kezdeti stádium.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Hát  átnéztem  a  rajzot,  a  terveket.  Ez  a 
tanulmány egy olyan koncepciót tartalmaz, amely alkalmas arra, hogy egy normális, kulturált 
orvosi rendelő kerüljön kialakításra. A mellékhelyiségeknek, meg a gazdasági épületeknek a 
kialakítása  adott  azon  a  helyen.  Gyakorlatilag  úgy  tudom,  azt  pályázati  forrásból 
finanszírozható, az nem lesz akkora érték. Én támogatom ennek a hasznosítását.  

Cserny Pál Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság tagja: Egy kérdésem lenne,  ahol most az 
orvosi ügyelet van, azt mi béreljük?

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

Bendes István jegyző: Tulajdonrészünk van az épületben.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Azért kérdezem. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az önkormányzaté az is egyébként. 

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Azért  kérdezem,  hogy  ki  tudjuk 
költöztetni, vagy nem? Mindenképpen arra gondolnunk kell, én is támogatom, akkor azért egy 
úgynevezett  nagyobb  feladatot  is  veszünk  a  nyakunkba,  mert  azt  a  környezetet  ápolni, 
folyamatosan karban kell tartani. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Most már a mienk, úgyhogy muszáj lesz rendben 
tartani.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   A főépülettel nem kezdünk semmit?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   De igen, a következő napirendi pont lesz. 
Tessék.

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Én csak egy észrevételt szeretnék a 
boríték bontásával kapcsolatban, azért mert ez felszínre került. Valóban a legolcsóbb ajánlatot 
fogadtuk el, Sebestyén Gézáét. De egy olyan baki történt mint utólag kiderült, mert én utána 
jártam a dolgoknak. A Sebestyén Géza 740.000,- Ft árajánlatot adott le az orvosi ügyelet 
tervezési feladatával, illetve a másik ingatlan a család- és gyermekjóléti központ tervezésével 
kapcsolatban szintén ugyan ezt az összeget írta, itt egy tévedés történt. Itt a Sebestyén Géza 
elnézte ezt a dolgot, és nem volt szándékában így leadni ezt az anyagot. Ez véletlenül került 
bele. Mivel a Holczinger úr is észrevette ezt a boríték bontásnál, hogy itt a két tervezési 
ajánlat megegyezik, annak ellenére, hogy óriási nagy a különbség a két tervezési munka közt.

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

Bendes     István     jegyző:   Ez az ő problémája. Nem kell vele foglalkozni. Meg fogja oldani.



Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:    De a későbbiekben nehogy probléma 
legyen.

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

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Mert a másiknak az egyikre az 
árajánlata 2.032.000,- Ft volt és 4.837.700,- Ft volt tulajdonképpen a család- és gyermekjóléti 
központ és szolgálat tervezésére. Ezt ő elnézte ezt az adatot.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   A következő. Elnézést kérek, a gyakorlat, a 
tisztesség azt kívánja. Ő egy ajánlatot adott, pályázott. Azt,  hogy ő elírta sajnos arról én nem 
tehetek mert nem egy-vagy kettő, mert ő mind a két alaprajzot, tanulmánytervet elkészítette. 
Ő annak birtokában adta, lehet, hogy lehagyott egy egyest. Akkor érvénytelen az egész 
pályázatunk, akkor ez is, meg az is. De gyakorlatilag azt hiszem, ő annak tudatában adta be, 
hogy ő mid a kettőt megcsinálja. Mind a kettő kijön. Nem tudok mást mondani. 

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Én nem tudom, csak előzetesen 
említettem meg a dolgot.

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

Vörös     Tibor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Az egyik az egy kisebb volumenű 
tervezési munka, a másik egy háromszorosa ennek és mindegyikre ugyanaz az árajánlat van 
leadva, ez véletlenül történt meg. A későbbiekre én is azt mondom, jó oké ha ő elvállalta ezért 
a pénzért, hogy ő ezért a pénzért megtervezi ezt, azért meg a másikat. Jó rendben van, de 
nehogy ebből később probléma legyen.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Igen. De azért mi segítettünk. Egy felmérési 
tervet azért adtunk a birtokába, amit nem kell őneki elvégezni. Azért hozzátartozik az is, hogy 
a szakma becsülete is azt kívánja, hogyha ő egyszer erre ajánlatot adott, akkor ő ebből biztos 
meg is fogja oldani. Én itt ezzel a témával a vitát lezárom.
     
Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Én ismerve a Sebestyén Gézát, ebben 
részt vett a figyelmetlenség. Ha nem csinálja meg, eláll a pályázattól. De még egyszer nem 
pályázhat, mert ő már  tudja a másik pályázónak az árajánlatát. Sebestyén Géza kiesik a 
pályázatból.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   De, mi ezt meg nem akarjuk. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Tehát nem akarjuk.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Meg ő sem akarja. 



Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Világos.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Nem tudom. Gyakorlatilag ő meg lett 
kérdezve, ő ott volt előtte elmondta, hogy beadta. Én nem tudok mást mondani. Én itt a vitát 
le is zárnám. Aki egyetért azzal, hogy ott a háziorvosi ügyeletnek kerüljön kialakításra az 
orvosi rendelő és ezzel a tanulmánytervvel készüljön el az engedélyezési terv és annak 
birtokában, amikor a pályázatot megnyertük akkor készüljön el a kiviteli terv az fogadja el a 
javaslatot. 

Több kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához - 
Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, statikus, 
tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési 
eljárásra a 
 Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) 
 Ábraház Építészeti Iroda Bt. (8445 Városlőd, Pápai u. 19.)
által benyújtott ajánlat érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához - 
Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, statikus, 
tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás 
nyertesének Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) tervezőt hirdeti ki 
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot – 747.000,- Ft (AM) – Sebestyén Géza tette.
3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához - 
Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, statikus, 
tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési 
eljárással kapcsolatban felmerült tervezési díj összegének – 747.000,- Ft (AM) - fedezetéül a 
2016. évi költségvetést  jelöli meg azzal, hogy sikeres pályázat esetén a felmerült költség a 
pályázat terhére elszámolásra kerüljön.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy " Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához - 



Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, statikus, 
tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában a tervezési szerződést Sebestyén 
Gézával (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ 2016. április 30.

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

8/2016.     (I.   26  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban 
kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához 
- Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra a 

• Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) 
• Ábraház Építészeti Iroda Bt. (8445 Városlőd, Pápai u. 19.)

által benyújtott ajánlat érvényes.

2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban 
kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához 
- Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének 
Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) tervezőt hirdeti 
ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot –  747.000,- Ft (AM) – Sebestyén Géza 
tette.

3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban 
kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához 
- Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli 



tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban 
felmerült tervezési díj összegének – 747.000,- Ft (AM) - fedezetéül a 
2016. évi költségvetést  jelöli meg azzal, hogy sikeres pályázat esetén 
a felmerült költség a pályázat terhére elszámolásra kerüljön.

4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett 
kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban kialakításra 
kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B”  jelű épület átalakításához - Orvosi 
ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek 
(építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése 
tárgyában a tervezési szerződést Sebestyén Gézával (8481 
Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ 2016. április 30.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához - 
Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, statikus, 
tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési 
eljárásra a 

• Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) 
• Ábraház Építészeti Iroda Bt. (8445 Városlőd, Pápai u. 19.)

által benyújtott ajánlat érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához - 
Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, statikus, 
tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás 
nyertesének Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) tervezőt hirdeti ki 
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot – 747.000,- Ft (AM) – Sebestyén Géza tette.
3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 



nagyságú ingatlanban kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához - 
Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, statikus, 
tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési 
eljárással kapcsolatban felmerült tervezési díj összegének – 747.000,- Ft (AM) - fedezetéül a 
2016. évi költségvetést  jelöli meg azzal, hogy sikeres pályázat esetén a felmerült költség a 
pályázat terhére elszámolásra kerüljön.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban 
kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B”  jelű épület átalakításához - Orvosi ügyelet 
részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, 
energetikai, gépészet stb.) elkészítése tárgyában a tervezési szerződést Sebestyén Gézával 
(8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ 2016. április 30.

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

5/2016.     (I.   2  6.)     SZERKB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban 
kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához 
- Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra a 

 Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) 
 Ábraház Építészeti Iroda Bt. (8445 Városlőd, Pápai u. 19.)

által benyújtott ajánlat érvényes.

2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban 
kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához 
- Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének 



Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) tervezőt hirdeti 
ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot –  747.000,- Ft (AM) – Sebestyén Géza 
tette.

3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban 
kialakításra kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B” jelű épület átalakításához 
- Orvosi ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban 
felmerült tervezési díj összegének – 747.000,- Ft (AM) - fedezetéül a 
2016. évi költségvetést  jelöli meg azzal, hogy sikeres pályázat esetén 
a felmerült költség a pályázat terhére elszámolásra kerüljön.

4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett 
kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanban kialakításra 
kerülő kb. 140 m2 nagyságú „B”  jelű épület átalakításához - Orvosi 
ügyelet részére - szükséges építési engedélyezési- és kiviteli tervek 
(építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépészet stb.) elkészítése 
tárgyában a tervezési szerződést Sebestyén Gézával (8481 
Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ 2016. április 30.

11./     Napirendi     pont:  

1295/2 hrsz.-ú ingatlanra – család- és gyermekjóléti  központ és szolgálat – 
tervezési feladatok ellátása
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Szintén ezen a területen a főépület. De azért, 
hozzáteszem, egyben az időskorúaknak az ellátása is szerepel a tanulmányterven és erre is 
adtak be ajánlatot és az ajánlat, ha úgy vesszük, akkor tulajdonképpen ez mindent tartalmaz. 
Javaslom,  hogy  ezt  is  fogadjuk  el  és  próbáljunk  meg  pénzt  szerezni  a  pályázatokon,  és 
próbáljuk  ezt  megvalósítani.  Kinek  van  ezzel  kapcsolatban  kérdése?  Tessék  parancsolni 
polgármester úr.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Szeretnék  még  pontosítani,  ha  már  napirenden  van  a 



tervezési feladat. Tehát ez a főépületünk, amire előbb Cserny Pál bizottsági tagtársunk is utalt. 
Tehát ezt szeretnénk tulajdonképpen felújítani. Négy funkciót látna el terveink szerint ez a 
felújításra kerülő ingatlanrész. Mégpedig a család- és gyermekjóléti szolgálatot, a család- és 
gyermekjóléti központot, az idősek nappali foglalkoztatását, ellátását, ami jelenleg a Kastély 
front  épületében  működik  és  ezen  kívül  pedig  a  házi  segítségnyújtást  is.  Ugye  vannak 
átfedések ezek között a funkciók között, ezért azt gondoljuk célszerű egy helyen kezelni ezt a 
négy  feladatkört.  És  hát  nem  titkolt  szándékunk  és  szerintem ebben  is  egyet  fog  érteni 
mindenki aki jelen van, hogy ha már ezt a belterületi ingatlant tehermentesíteni tudtuk, akkor 
már  próbáljuk  meg  kicsinyenként  értékesíteni  és  bevonni  újra  a  város  körforgásába. 
Természetesen feladatot vállalunk magunkra azzal, hogy innentől kezdve ott gondozni kell az 
udvart, a parkot. De én azt gondolom, hogy ennek itt az ideje. Tehát nem lehet így hagyni, 
hogy 2 méteres gaz van egy belterületi ingatlanon. Éljünk azzal a lehetőséggel, hogy 10 ezer 
m2   áll rendelkezésre, és ha idén sikerülne két ingatlanrészt felújítani, akkor jövőre lehetne 
folytatni. Nagyon bízok abban, hogy kb. a 90 millió forintot erre a célra megkapjuk. Ami a két 
pályázatot erősíti. Ami az egyik esetben az, hogy 29 településnek az orvosi ügyeletéről van 
szó.  A másik  esetben  pedig  a  január  1-jei  változással  a  gyermekvédelmi  járási  központ 
Devecserben van, tehát itt is 29 települést kell kiszolgálni mindamellett, hogy a  jegyzőségünk 
három települést lát el. Én azt gondolom, hogy ez mind azt indokolja, hogy Devecsernek igen 
is nagy szüksége van erre a pályázati forrásra. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm szépen. Én javaslom, hogy amit a 
Bíráló Bizottság javasolt, hogy fogadjuk el ezt a tervezési értéket és nyújtsuk be a pályázatot. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali 
ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, 
energetikai, gépész, villamos) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra a 

• Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) 
• Ábraház Építészeti Iroda Bt. (8445 Városlőd, Pápai u. 19.)

által benyújtott ajánlat érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali 
ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, 
energetikai, gépész, villamos) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás 
nyertesének Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) tervezőt hirdeti ki 



tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot – 747.000,- Ft (AM) – Sebestyén Géza tette.
3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali 
ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, 
energetikai, gépész, villamos) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással 
kapcsolatban felmerült tervezési díj összegének – 747.000,- Ft (AM) - fedezetéül a 2016. évi 
költségvetést  jelöli meg azzal, hogy sikeres pályázat esetén a felmerült költség a pályázat 
terhére elszámolásra kerüljön.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból 
kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához –  Családsegítő és 
gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása - szükséges 
építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, 
villamos) elkészítése tárgyában a tervezési szerződést Sebestyén Gézával (8481 
Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ 2016. április 30.

                  

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

9/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapíts meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott 
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" 
megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 
380-400 m2 nagyságú rész átalakításához –  Családsegítő és 
gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali 
ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, 
statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, villamos) elkészítése 
tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra a 

 Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) 
 Ábraház Építészeti Iroda Bt. (8445 Városlőd, Pápai u. 19.)

által benyújtott ajánlat érvényes.

2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 



elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból 
kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás 
és idősek nappali ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, villamos) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének 
Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) tervezőt hirdeti 
ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot –  747.000,- Ft (AM) – Sebestyén Géza 
tette.

3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból 
kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás 
és idősek nappali ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, villamos) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban 
felmerült tervezési díj összegének – 747.000,- Ft (AM) - fedezetéül a 
2016. évi költségvetést  jelöli meg azzal, hogy sikeres pályázat esetén 
a felmerült költség a pályázat terhére elszámolásra kerüljön.

4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" 
megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 
380-400 m2 nagyságú rész átalakításához –  Családsegítő és 
gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali 
ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, 
statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, villamos) elkészítése 
tárgyában a tervezési szerződést Sebestyén Gézával (8481 
Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ 2016. április 30.
                  

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 



220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali 
ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, 
energetikai, gépész, villamos) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra a 

• Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) 
• Ábraház Építészeti Iroda Bt. (8445 Városlőd, Pápai u. 19.)

által benyújtott ajánlat érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali 
ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, 
energetikai, gépész, villamos) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás 
nyertesének Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) tervezőt hirdeti ki 
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot – 747.000,- Ft (AM) – Sebestyén Géza tette.
3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 

nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali 
ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, 
energetikai, gépész, villamos) elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással 
kapcsolatban felmerült tervezési díj összegének – 747.000,- Ft (AM) - fedezetéül a 2016. évi 
költségvetést  jelöli meg azzal, hogy sikeres pályázat esetén a felmerült költség a pályázat 
terhére elszámolásra kerüljön.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból 
kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához –  Családsegítő és 
gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása - szükséges 
építési engedélyezési és kiviteli tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, 
villamos) elkészítése tárgyában a tervezési szerződést Sebestyén Gézával (8481 
Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ 2016. április 30.

                  

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

6/2016.     (I.   2  6.)     SZERKB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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



1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból 
kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás 
és idősek nappali ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, villamos) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra a 

 Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) 
 Ábraház Építészeti Iroda Bt. (8445 Városlőd, Pápai u. 19.)

által benyújtott ajánlat érvényes.

2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból 
kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás 
és idősek nappali ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, villamos) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének 
Sebestyén Géza (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) tervezőt hirdeti 
ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot – 747.000,- Ft (AM) – Sebestyén Géza 
tette.

3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapíts meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott 
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú "kivett kórház" 
megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból kialakításra kerülő kb. 
380-400 m2 nagyságú rész átalakításához –  Családsegítő és 
gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás és idősek 
nappali ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek 
(építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, villamos) 
elkészítése tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban 
felmerült tervezési díj összegének – 747.000,- Ft (AM) - fedezetéül a 
2016. évi költségvetést  jelöli meg azzal, hogy sikeres pályázat esetén 
a felmerült költség a pályázat terhére elszámolásra kerüljön.



4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 1295/2 hrsz-ú 
"kivett kórház" megnevezésű 9491 m2 nagyságú ingatlanból 
kialakításra kerülő kb. 380-400 m2 nagyságú rész átalakításához – 
Családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint házi segítségnyújtás 
és idősek nappali ellátása - szükséges építési engedélyezési és kiviteli 
tervek (építész, statikus, tűzvédelmi, energetikai, gépész, villamos) 
elkészítése tárgyában a tervezési szerződést Sebestyén Gézával (8481 
Somlóvásárhely, Somlai u. 1.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ 2016. április 30.
                  

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Családsegítőnek is van autója. Annak is lesz hely?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen úgy van. Van ott garázs kettő.

Ferenczi Gábor polgármester: Melléképület sor van. 

Bendes István jegyző: Tájékoztatásul hadd mondjam el, hogy jelenleg a Központ használja a 
Társulás  által  elnyert  autót,  mert  a  Társulás  a  családsegítő feladatra  nyerte  el  és  kötött  a 
Központ és a Társulás szerződést erre a feladatra. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Ezzel  kapcsolatban,  hadd mondjak  el  annyit,  hogy tudja 
mindenki,  hogy decemberben  külön  vált  ez  a  Társulás,  mert  mindenki  azt  látta,  hogy  a 
jegyzőségek így majd külön fognak tudni pályázni és sokkal kevesebből meg fogják tudni 
oldani  a  családsegítő  szolgálatot.  Na,  most  szeretném  jelezni,  jegyző  úrral  mindennap 
beszélgetünk erről, hogy vélhetően az lesz ennek az egésznek a folyamánya, hogy már május 
környékén  megfognak  keresni  azok  a  települések,  akik  most  külön  mentek,  ugyanis 
szakember nélkül ugyan csak nehéz család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni. Tehát 
úgy,  hogy Tüskevár  esetében,  hogy szakemberük nincsen elvégezni  ezt  a  feladatot.  Tehát 
kíváncsian várjuk,  hogy mi lesz ennek a folyamánya.  Én azt  gondolom, hogy mi nekünk 
Devecser érdekét kell néznünk. Nekünk 5 szakemberünk van és plusz még 1 adminisztratív 
feladatokat  ellátó  kolléganő.  Tehát  mi  maximálisan  eleget  tudunk  tenni  a  törvényi 
kötelezettségünknek.  És hát  természetesen a  technikai  felszerelés  tekintetében is  jól  járt  a 
város, hiszen azt az autót, amiről a jegyző úr is az előbb beszélt, tavaly a kistérségi társulás 
nyerte el, de mivel, hogy Devecserben van a központ, ahhoz, hogy a pályázaton elnyert autót 
ne kelljen visszaadni ezért Devecser ingyen és bérmentve lényegében kapott egy új  autót. 
Úgyhogy ennek a történetnek mi vagyunk a nyertesei. Én persze nem annak drukkolók, hogy 
a többi településen ne működjön ez a szolgálat, de nyilvánvaló mi, illetve, akik azt mondtuk, 
hogy egyben kellene ennek az egész szolgálatnak maradnia, tehát nagyon úgy tűnik, hogy az 
élet igazolni fogja, hogy igazunk volt. 

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



12./ Napirendi pont:

Devecseri 1013/78 hrsz.-ú lakótelek értékesítése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Bendes István jegyző: Jött be vételi ajánlat.

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

Bendes István jegyző:  A Simon István utcában venne meg egy telket egy ajkai lakos, Tatainé 
Böröcki Ágnes és vállalná az 1146 m2 nagyságú ingatlan megvásárlását az 1.300,-Ft/m2  áron.

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

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

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: A Simon István utcában.  A rendőr,  meg a 
Draveczky.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   A Draveczky is  jelezte,  hogy akar venni telket. 
Marad neki? 

Bendes István jegyző: Marad. Csak mondd neki, hogy jöjjön. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Szólt, hogy akar venni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Még van 2 szomszédos telek. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonát képező devecseri 1013/78 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" megnevezésű 1146 m2 



ingatlanát nettó 1.300,- Ft/m2 összegen –  összesen nettó 1.489.800,- Ft - értékesítse Tatainé 
Böröcki Ágnes 8400 Ajka, Béke u. 35. IV/12. szám alatti lakos részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Tatainé Böröcki Ágnes 8400 
Ajka, Béke u. 35. IV/12. szám alatti lakossal a devecseri 1013/78 hrsz-ú "kivett beépítetlen 
terület" megnevezésű 1146 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az 
adásvételi szerződést megkösse: 

 Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven 
belül az ingatlant beépíteni,
 Vevő az ingatlant 10 éven belül nem idegenítheti el,
 Vevő köteles a vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy 
összegben megfizetni.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ 2016. március 31.

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

10/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 1013/78 hrsz-ú 
"kivett beépítetlen terület" megnevezésű 1146 m2 ingatlanát nettó 
1.300,- Ft/m2 összegen –  összesen nettó 1.489.800,- Ft - értékesítse 
Tatainé Böröcki Ágnes 8400 Ajka, Béke u. 35. IV/12. szám alatti 
lakos részére.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy Tatainé 
Böröcki Ágnes 8400 Ajka, Béke u. 35. IV/12. szám alatti lakossal a 
devecseri 1013/78 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" megnevezésű 
1146 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az 
adásvételi szerződést megkösse: 
 Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven 
belül az ingatlant beépíteni,
 Vevő az ingatlant 10 éven belül nem idegenítheti el,
 Vevő köteles a vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy 
összegben megfizetni.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ 2016. március 31.

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



1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonát képező devecseri 1013/78 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" megnevezésű 1146 m2 

ingatlanát nettó 1.300,- Ft/m2 összegen –  összesen nettó 1.489.800,- Ft - értékesítse Tatainé 
Böröcki Ágnes 8400 Ajka, Béke u. 35. IV/12. szám alatti lakos részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Tatainé Böröcki Ágnes 8400 
Ajka, Béke u. 35. IV/12. szám alatti lakossal a devecseri 1013/78 hrsz-ú "kivett beépítetlen 
terület" megnevezésű 1146 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az 
adásvételi szerződést megkösse: 

 Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven 
belül az ingatlant beépíteni,
 Vevő az ingatlant 10 éven belül nem idegenítheti el,
 Vevő köteles a vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy 
összegben megfizetni.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ 2016. március 31.

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

7/2016.     (I.   2  6.)     SZERKB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 1013/78 hrsz-ú 
"kivett beépítetlen terület" megnevezésű 1146 m2 ingatlanát nettó 
1.300,- Ft/m2 összegen –  összesen nettó 1.489.800,- Ft - értékesíti 
Tatainé Böröcki Ágnes 8400 Ajka, Béke u. 35. IV/12. szám alatti 
lakos részére.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy Tatainé 
Böröcki Ágnes 8400 Ajka, Béke u. 35. IV/12. szám alatti lakossal a 
devecseri 1013/78 hrsz-ú "kivett beépítetlen terület" megnevezésű 
1146 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az 
adásvételi szerződést megkösse: 
 Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven 
belül az ingatlant beépíteni,
 Vevő az ingatlant 10 éven belül nem idegenítheti el,
 Vevő köteles a vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor egy 
összegben megfizetni.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ 2016. március 31.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Annyit azért, hadd mondjak el most, hogy ez az állami 
támogatás kijött, az a 10 + 10 millió úgy gondolom, hogy most van alkalmunk ezeket a 
telkeket jó áron, reálisan értékesíteni. Nagyon sok település rástartolt arra, hogy akár még ki is 



alakítanak új építési telkeket. Én azt gondolom, így hogy teljes infrastruktúrával kínáljuk 
ezeket az ingatlanokat ez mindenképpen egy jó ár. Most lenne arra lehetőségünk, hogy a 
közösségünk hasznos, építő és másolható tagjainak a számát bővítsük kívülről. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Csak úgy gondolom, hogy ennek kapcsán érdemes 
lenne egy hirdetést a Szuperinfóba feladni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen a Devecseri Ujságban most benne lesz. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   De a Szuperinfó az térségi. Mert, most, hogy a 
Devecseri Ujságban bent lesz az oké.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Így van. Én támogatnám, hogy oda is tegyük be.

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

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Most az az 5.000,- Ft nem sok.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   És én azt szeretném kérni, hogy mindenki mondja el az 
ismerőseinek, hogy van Devecserben ez a lehetőség. Nagyon jó telkek, nagyon jó helyen, 
nagyon szép környezetben, nagyon jó áron, nagyon jó infrastruktúrával.

Bendes     István     jegyző:   Benne van a tévében, az újságban is. Akkor betesszük a Szuperinfóba 
is.

14./ Napirendi pont:

A  Bakony-Somló  Pünkösdi  Hagyományőrző  Találkozó  finanszírozására 
benyújtásra kerülő pályázat

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági tagok megkapták. Én kaptam a polgármester úrtól egy e-mailt és a jegyző úrtól 
kérdeztem, hogy akkor tulajdonképpen miről is van szó.

Bendes István jegyző: Kiküldtük.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen. Én azt kérdeztem, hogy ez az 1.224.000,- 
Ft ez hány  %-os önerő, mert 80 %-os pályázati lehetőség van. De ennek nekem csak 63 %-ra 
jött ki. És hát akkor tulajdonképpen miért nem a 80 %-ra pályázunk, akkor  szükséges-e ez a 
1.224.000,-  Ft  a  3.340.000,-  Ft-hoz.  Vagy,  ha  pedig  kevesebb  önerőt  adunk,  akkor  az 



ugyanakkora színvonalat elérjük-e? Tessék parancsolni.

Ferenczi Gábor polgármester: A számok tekintetében az elnök úrnak teljesen igaza van. Én 
azt  gondolom,  itt  egy  kertösszeget  kell  rendelkezésre  bocsátani  arra  az  esetre,  hogyha  a 
pályázatunk  mégsem  lenne  sikeres.  Ugyanis  a  beadáskor  már  legalábbis  fejben  nekünk 
rendelkezni kell azokkal a fellépőkkel, azokkal az előadókkal, akiket le kell kötni, akiknek 
van egy bekerülési költsége. Viszont mivel a mi pályázatunkat kapcsolnánk egy már nyertes 
pályázathoz. Ugyanis az Élőforrás Hagyományőrző Egyesület decemberben nyert a Bakony-
Somló Népművészeti Találkozó devecseri megrendezésére, viszont közben kiírásra került, egy 
más helyről, egy másik pályázat. Úgy gondoltuk, amennyiben nyerünk ezen az úgynevezett 
Bakony-Somló Pünkösdi Hagyományőrző Találkozó című pályázatunkon, akkor a május 13-
tól  május  14-ig  mindenképpen  megrendezésre  kerülő  Bakony-Somló  Népművészeti 
Találkozót  kibővítenénk még egy nappal,  plusz  a  pünkösd vasárnappal.  Illetve  a  pénteki, 
szombati napot tudnánk színesíteni pályázati pénzből. Tehát még több programot, még több 
előadót tudnánk elhívni.  Igazából a város szempontjából én úgy gondolom, hogy ennek a 
pályázatnak kockázata nincsen, tehát a péntek-szombati nap az mindenképpen megrendezésre 
kerül, itt arra van lehetőség, hogy a vasárnappal tudjuk bővíteni. Egyébként az én javaslatom 
az  lenne,  ne  Bakony-Somló  Hagyományőrző  Napok  című  rendezvényt  tartsunk,  hanem 
Devecseri  Napokat  és  bontsuk  külön  a  szezont  a  fazontól.  Én  azt  javasolnám,  hogy  a 
Devecseri  Napok,  az egy populárisabb hétvége  legyen,  ahol  a  vattacukortól,  a  pattogatott 
kukoricán át ott minden elfér. Viszont a hagyományőrzés, az igazi szó szoros értelemben vett 
kultúra, az viszont a Bakony-Somló Népművészeti Találkozón jelenjen meg, ahol egy megyei 
néptáncversenyen  át,  a  kirakodó  vásárig,  minden  lenne  tulajdonképpen,  amely  a  nemzeti 
hagyományokhoz kapcsolódik.  Tehát én ezért  tartanám fontosnak ezt a pályázatot.  Itt  már 
mindenképpen egy nagyobb összeg rendelkezésre áll ennek a megrendezésére. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen. Akkor visszakérdezek gyorsan. Ha nem 
nyerünk ezen a hagyományőrző pályázaton akkor  is az 1.224.000,- Ft az elköltésre kerül? 

Ferenczi Gábor polgármester: Nem feltétlenül.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Oké.  Erre  voltam kíváncsi.  Jó.  Köszönöm 
szépen. Bizottság tagjai? Tessék parancsolni.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Tavalyi évben is nagyon színvonalas volt ez a rendezvény úgy gondolom, 
hogy  támogatható  és  én  is  támogatását  javaslom,  hiszen  így  jobban  tud  érvényesülni 
Devecserben  a  körzetközponti  szerep.  A néptáncosokkal  egyébként  is  jó  a  kapcsolata  az 
iskolának, a városnak is, a rendezvényeken részt vesznek. Mindenképpen támogatni kell én 
szerintem. Ez is ugyanolyan rendezvény, mint más rendezvény.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm szépen. Én akkor azt kérném, ha 
nem nyerünk a pályázaton, akkor ne minden áron költsük el ezt a pénzt. Jó? Aki így egyetért 
vele az megszavazni szíveskedjen.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház által a Bakony-
Somló Pünkösdi Hagyományőrző Találkozó megtartására a Nemzeti Kulturális Alap 
Kulturális Fesztiválok Kollégiumához benyújtott –  A 2012 / N5161 – pályázatot támogassa, 
az 1.224.000,-Ft önerőt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítsa abban az 
esetben, ha az intézmény a pályázati támogatást megnyeri. A pályázat elutasítása esetén a 
biztosított önerő nem használható fel.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény 
igazgatóját értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

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

11/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház által a Bakony-Somló Pünkösdi Hagyományőrző Találkozó 
megtartására a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok 
Kollégiumához benyújtott – A 2012 / N5161 – pályázatot támogassa, 
az 1.224.000,-Ft önerőt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
biztosítsa abban az esetben, ha az intézmény a pályázati támogatást 
megnyeri. A pályázat elutasítása esetén a biztosított önerő nem 
használható fel.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi   
Bizottság  tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 4  fő, a 
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház által a Bakony-
Somló Pünkösdi Hagyományőrző Találkozó megtartására a Nemzeti Kulturális Alap 
Kulturális Fesztiválok Kollégiumához benyújtott – A 2012 / N5161 – pályázatot támogassa, 
az 1.224.000,-Ft önerőt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítsa abban az 
esetben, ha az intézmény a pályázati támogatást megnyeri. A pályázat elutasítása esetén a 



biztosított önerő nem használható fel.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény 
igazgatóját értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

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

2/2016.     (I.   2  6.)     OKSB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

Az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház által a Bakony-Somló Pünkösdi Hagyományőrző Találkozó 
megtartására a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok 
Kollégiumához benyújtott – A 2012 / N5161 – pályázatot támogassa, 
az 1.224.000,-Ft önerőt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
biztosítsa abban az esetben, ha az intézmény a pályázati támogatást 
megnyeri. A pályázat elutasítása esetén a biztosított önerő nem 
használható fel.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

15./ Napirendi pont:

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági tagok megkapták. A tegnapi nap folyamán tanácskozott a Felügyelő Bizottság. A 
jegyzőkönyv ki lett osztva. Üdvözlöm az ügyvezető igazgató urat. Na, most azok a kérdések 
merültek fel egyébként, hogy konkréttá tegyük, hogy konkrét feladatokat határozzunk meg a 
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.-nek és az az ominózus bérezési rendszer,  ami itt  örökös 
vitát vetett fel, vitát alakított ki, ez a költségtérítéses megoldás kerüljön beépítésre valamilyen 
formában az igazgató úrnak a bérébe olyan formában, hogy a taggyűlés határozza meg, hogy 
tulajdonképpen mennyi legyen az ügyvezető igazgató úrnak a fizetése. Azt kérte a Felügyelő 
Bizottságnak  az  elnöke,  hogy ezt  az  üzleti  tervet  ők  még  átnézik  és  javaslatot  fognak  a 



költségvetés készítéséig tenni és egyeztetnek az igazgató úrral és utána ismételten bekerül a 
Bizottság  és  a  Képviselő-testület  elé.  De  addig  döntsön  a  Képviselő-testület,  egyben  a 
taggyűlés, hogy azokat a hiányosságokat, amik itt felmerültek a törvényesség keretén belül 
rendezzük  le,  határozzuk  meg  a  költségtérítés  helyett  az  igazgató  úrnak  a  bérét.  Meg  a 
Zalánnak is?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Mert nem szeretném, hogyha ebből később 
félreértés lenne. Tisztázzuk a dolgokat. Továbbá még kell döntenünk a 2014-es és a 2015-ös 
évben a mérleg után, hogy az át nem adott pénznek a sorsa, az Önkormányzat ezt visszatartja, 
mivel nem lett veszteséges a Kft., de a támogatást nem adtuk át. Ebben szintén döntenie kell a 
taggyűlésnek. Le kell rendezni, hogy igen ez a pénzügyi keret, hogy milyen formában lesz. 
Az biztos, hogy 2016-ban azt az összeget, ami korábban felmerült, illetve az üzleti tervben is 
szerepel, hogy 36 millió forintot fog átadni az Önkormányzat a Kft.-nek működtetésre, azt 
biztos, hogy az idén sem fogjuk tudni biztosítani, mert az Önkormányzatnak már nem lesz 
2016-ban olyan lehetősége, hogy nagyobb értékű terület értékesítési bevétele legyen. Nyilván 
át kell gondolni a dolgokat. Meg kell szüntetni azokat a párhuzamosságokat, amik voltak, ez 
az egymásra mutogatás, mert ez fekélye volt a működtetésnek mind két oldalról. Köszönöm 
szépen.  Tessék.

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm elnök úr. Csak szeretném jelezni, hogy igazgató 
úrral egyeztettünk többször is az üzleti tervvel kapcsolatban is. Egyetértettünk abban, hogy ez 
az üzleti terv hiányos, és kiegészítésre szorul. Én felsoroltam egy csomó olyan tevékenységet, 
amelyet a Városüzemeltetési Kft.-nek kellene ellátni. Kértem, hogy az üzleti tervbe, illetve a 
szerződésbe  is  kerüljön beépítésre.  Én azt  gondolom,  hogy a  2016-os  évben egy teljesen 
részletes  szerződésnek  kellene  rendelkezésre  állnia  ahhoz,  hogy az  úgynevezett  egymásra 
mutogatás  megszűnjön.  Tehát  tételesen,  m2-re  pontosan,  utcákra  levetítve  pontosan 
szerepelnie kellene, hogy hol és milyen tevékenységet, milyen munkaerő bevonásával, milyen 
eszközökkel, illetve milyen költségekkel, várható költségekkel tud a Városüzemeltetési Kft. 
elvégezni, mind a temetőre vonatkozólag, mind a közterületekre vonatkozólag, mind pedig a 
város tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozólag, beleértve a meggyeserdei területünket is. 
Én azt gondolom, hogy nem lesz ez egy egyszerű feladat tekintettel a Városüzemeltetési Kft. 
jelenlegi létszámára vonatkozólag. Én ezért javasoltam már több körben, hogy az operatív 
munkavégzést megkönnyítendő, azokat az önkormányzati dolgozókat, akik jelenleg úgymond 
a  saját  munka beosztásunk alatt  karbantartási  feladatokat  látnak el  azokat  tartottam volna 
célszerűnek  a  Városüzemeltetési  Kft.  alá  áthelyezni.  Ez  irányú  döntés  nem  volt  az 
önkormányzati Képviselő-testület részéről, sőt szándékot sem tapasztaltam a magam részéről. 
Pedig  azt  gondolom,  hogy  továbbra  is  fenntartom,  hogy  ez  lenne  a  megoldás  arra 
vonatkozólag, hogy a korábbi létszámot egy kicsit visszapótoljuk, mert az elmúlt években a 
Városüzemeltetési Kft.-nek a létszáma folyamatosan csökkent. Tehát érdemes lenne ezt is újra 
gondolni.  Mindazonáltal  a  szerződésnek  a  pontosítására  mindenképpen  szükség  van.  Ha 
mondjuk  megnézzük  Ajka  város  hasonló  jellegű  szerződését  látjuk,  hogy  egy  sokkal 
részletesebb,  pontosabb  dokumentummal  van  dolgunk,  mint  a  mi  esetünkben.  Én  azt 
gondolom, hogy a szomszédos nagyobb településeknek az ilyen jellegű dokumentumait  át 
lehet  nézni  és  az  alapján  lehet  készíteni  Devecserben  is  egy  megfelelő,  hasonló  jellegű 
dokumentumot.

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



Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Elnézést kérek. Sajnos napról napra változnak úgy mond a 
dolgok,  amilyen  szerződéssel  a  Nonprofit  Kft.  rendelkezik  és  épp  ezért  nem  csak  egy 
számszaki probléma volt, egy összeadási probléma volt, amit ugye a Felügyelő Bizottsággal 
észrevettek. Ez egy öt perces dolog volt, amit igazából észre vettek, a gép egy számsort nem 
adott össze. A másik, hogy éppen holnap kell az Avar Kft. ügyvezető igazgatójával tárgyalni 
az  ez  éves,  úgynevezett  üzleti  tervvel  kapcsolatban.  Jelenlegi  tervben  a  lakosság 
hulladékszállítási  költségei  sem igen szerepelnek.  Ugyanis  2017-ig  bevezetésre kell,  hogy 
kerüljön a lakosságnál a szelektív hulladék olyan jellegű gyűjtése, ahol még plusz kukát fog 
mindenki, minden lakos kapni, amelynek különböző ürítési időszaka lesz, pl. a pet palackra. 
Illetve lesz egy tavaszi és egy őszi zöld hulladék elszállítás. Mert mielőtt bevezetésre kerül 
meg fognak szűnni a hulladékgyűjtő szigetek, amelyek jelenleg nemcsak Devecserben, hanem 
más településen is problémát okoznak. Ugye nem kulturáltan sikerült üzemeltetni ezeket a 
hulladékgyűjtő szigeteket. Most igazából vegyes szemét van bent, ami kiderült ürítés során.

Ferenczi Gábor polgármester 14:09  órakor elhagyta az ülésteremet.

Valamint azt is tisztázni kell az Avar Kft.-vel, hogy jelenleg 4 hulladék sziget kivételével az 
Avar  Kft.  tulajdonában van az  összes  hulladékgyűjtő  sziget,  ami  Devecserben  van.  Az ő 
tulajdonukat képezi.  Valószínűleg,  hogy ők is  fogják üríteni  ezt  ezentúl,  amennyiben nem 
tudnak megegyezni, hogy hogyan fizetnek. A másik, hogy igazából már ez a vita lezárult, 
hogy volt  egy úgynevezett  papírgyűjtési  akció  Devecserben az  Önkormányzat  részéről  és 
elkövettük  azt  a  hibát,  hogy  a  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetekről,  a  szelektív  papír 
gyűjtésből az ürítést, a mi segítségünkkel azt még hozzáteszem, sikerült összegyűjteni nagy 
konténerbe  ezt  a  papírt  és  sikerült  úgymond magunkat  megmenteni  egy feljelentéstől,  de 
tulajdonképpen a hulladékgyűjtő szigeten összegyűjtött papír tulajdonosa az Avar Kft. Ajka. 
Amit ezáltal máshova vittünk el és nem az ő telephelyükre történt a 220 kg-nak az elszállítása. 
Igazából most már úgy néz ki, hogy ebből nem lesz probléma, de így már nem folytatható. A 
másik  az,  hogy  a  meggyeserdei  bal  oldal,  ami  felmondás  alatt  van  az  üzemeltető  által.  
Igazából ott mi is üzemeltetője vagyunk ennek a bal oldalnak a víz- és szennyvízkezelés és 
szolgáltatás  szempontjából.  A  szolgáltatás  tulajdonképpen  a  munkavégzésből  áll.  A 
költségeket,  a  javításhoz  különböző  eszközöket  vásárolni  kell,  azt  az  Önkormányzat 
költségvetése fedezi. Nem lehet előre kiszámolni, hogy egy több százezer forintos szivattyú 
mikor  megy  tönkre  és  mikor  kell  cserélni,  de  előfordulhat  bármikor  mert  olyan  rossz 
állapotban  van  a  rendszer.  Pl.  minden  évben  szennyvízszippantást  kell  végeznünk  egy 
úgynevezett  tufás  szennyvíz  telep  van,  ami  tulajdonképpen  azt  jelenti,  hogy  a  sűrű 
szennyvíziszapot el kell szállíttatnunk a szennyvíztisztító telepre. Ez sem olyan egyszerű. Ma 
már  külön  szerződést  kell  kötnünk,  akinek  ehhez  külön  ürítési  engedélye  van  a 
szennyvízszállításra,  illetve  befogadásra.  Ezt  a  befogadási  nyilatkozatot  az  ajkai  lakosság 
hordja ki és nem biztos, hogy engedélyezi devecserinek, illetve nem biztos, hogy engedi helyi 
vállalkozóval az elszállítást. Helyi vállalkozó 11.000,- Ft + Áfáért szállít el egy fuvart. Ha ezt 
nem  engedélyezik  és  ha  máshova  kell  szállítani  esetleg  a  talajerő  gazdálkodás  kocsija 
szállíthatja el, akkor ez az egy  forduló 72.000,- Ft lesz, és ez kb. éves szinten 7 fordulót 
jelent. Tehát az áringadozás miatt nem tudjuk igazából a költségvetésben.

Ferenczi Gábor polgármester az ülésterembe 14:13 órakor visszaérkezett.

Mert mint a polgármester úr említette,  az intézményeknek a javítása, ha egy csapot, vagy 
bármit kellett cserélni ez úgy működött, hogy mondjuk az egészségház megvásárolta, vagy az 



önkormányzat,  vagy  az  iskola  saját  költségvetéséből  és  mi  munka  szempontjából  a 
szakembert adtuk a csőszerelés, vagy éppen csap kicserélésére. Igazából nehéz kiszámítani, 
hogy mit  kell  kicserélni.  De az  elmúlt  évek tapasztalatát  próbáljuk meg összegyűjteni.  A 
másik  dolog  az,  hogy  igazából  a  sok  adományozott  játszótérre  visszatérve.  Játszótér 
adományozás, az elmúlt 3 évben több lett használatba adva. Ezt ugye felül kell vizsgáltatni. A 
felülvizsgálat megállapítja, hogy mik azok a dolgok, nemcsak az újra festésre gondolok csak, 
hanem, mely játszótéri  eszközök pótolhatók, vagy nem pótolja az Önkormányzat, ugye ez 
költség és ár kérdése. Pl. kicsi rugós költsége, utána néztem. A Máltai Szeretetszolgálattól 
adományozott játszótérnél pl. egy háló, amit szét rúgtak, és két rugós játék, amit széttörtek 
közel  meghaladja az egy millió  forintot,  ha ezt  pótolni  szeretnénk.  Tehát  a felmérés  után 
tudunk  a  játszóterekkel  kapcsolatban  költségeket  számolni,  ami  jelen  helyzetben, 
tulajdonképpen, amit most igényelt 35 millió forintos költséget, amit a működéshez kihoztunk 
ez az összeg bármilyen soknak tűnik, ez csak nőni fog.

Óvári  Márton  a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke,  a 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja 14:15 órakor elhagyta az üléstermet. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag ez egy 
olyan költség, a dolgozóknak a bére és azoknak a közterhei, valamint egy becsült üzemanyag 
költség. Azon kívül felmerülnek még dolgok, de ez az, amit ha nem a fűnyírást végzed. De 
azokat  a  szolgáltatásokat,  ami  önkormányzati  feladat  azokat  el  kell  végezni,  annak  a 
bérjellege benne van.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Azt  nem  lehet  kiszámítani,  hogy  egy 
játszótéren milyen berendezések kellenek. Egy játszótéri karbantartást nyilván a szerződésbe 
be kell építeni. 

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: Épp  ezért  kell  ellenőriztetni.  Ugyanis  maga  a  játszótéri 
játéknak az ellenőriztetése, aki hivatalosan megállapítja, hogy jó, nem jó, cserére, felújítani, 
vagy cserélni kell, ez általában minden egyes játszótéri eszköz 5.000,- Ft + ÁFA. Tehát négy 
évente vizsgálatuk kötelező, viszont az 5.000,- Ft + ÁFA plusz a kiszállási díj. Most ugye a 
vörösiszap után nagyon örülünk, hogy mennyi játszóteret kaptunk, amiben még nincs bent az 
iskolában, az óvodában lévő játszótér, ezek mind az elmúlt években születtek.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Természetesen ez mind olyan köztéri, ami nem 
az intézményeknél helyezkedik el.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Van gyári, igen. De ez olyan feladat, aminek az ellenőrzése 
minden egyes intézménynél e nélkül is megtörténne.

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

Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönöm  szépen  elnök  úr.  Játszóterekkel  kapcsolatban 
szeretném megjegyezni,  tavaly  két  játszótérnek  a  társadalmi  munkában  történő  felújítását 



szervezte meg a városgondnokunk, akinek a megbízatása december 31-ével lejárt és a terv az 
volt, hogy az idei évben is kettő játszóteret önkéntes munkával rendbe tudunk tenni. Hát ez 
nem tudom, hogy hogyan fog tudni megvalósulni. Azt a tevékenységet valahogyan, amit a 
városgondnok végzett azt is a Városüzemeltetési Kft.-nek kell magára vállalnia, mert ugye 
szeretném, ha idén két játszótér megújulna. Tavaly nagyon minimális befektetéssel, festéket 
kellett  mindössze  venni,  megszervezte,  hogy  az  ott  lakók,  illetve  rendelkezésünkre  álló 
munkaerő ezeket a játszótereket rendbe tette. A temetővel kapcsolatban egyeztettünk ugye 
igazgató úrral. Az új temetőnek a jobb oldala sajnos nem sokára betelik. Meg kell terveztetni a 
temetőnek a bal oldalát. Tehát ennek is vannak költségei. A ravatalozót is valamilyen módon 
el kellene kezdeni felújítani. Én magam sajnos olyan pályázatot nem láttam, ami kifejezetten 
temető felújítására, vagy infrastrukturális fejlesztésére lenne kiírva. Tehát azt gondolom, ezt is 
meg kellene említeni valamilyen módon a költségvetésben. Köszönöm.

Óvári  Márton  a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke,  a 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja 14:18 órakor visszaérkezett az ülésterembe. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: A temetővel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy 
eredeti költségvetésünk durván 1,5 millió forintot tartalmazott a ravatalozóval kapcsolatban. A 
fedett  ravatalozó helyiségnek a  felújítása  ez  nem  áll  másból,  falfelújításból,  festésből  és 
drapéria cseréből, erre 2 évvel ezelőtt történt árajánlat a drapéria cserére. Ennek a drapéria 
beépítése 1982-ben volt. Rendkívül aktuális lenne a cseréje, mert  nem emberhez méltó, hogy 
egy hozzátartozót ebben a helyiségben el lehessen búcsúztatni. Folyamatosan attól rettegünk, 
hogy nem kint történik a hozzátartozó búcsúztatása, hanem kérik ezt a helyiséget és akkor 
jobban  lehetne  látni,  hogy  milyen  állapotok  uralkodnak  ott.  A másik  dolog  az,  hogy  a 
temetőben sorba temetés van. Tehát ma a XXI. században vannak ilyenek,  ami a Tisztelt 
Képviselő-testület által meghatározott sírhely árak, amik 1-es, 2-es, 3-as, családi sírhely stb. 
illetve ravatalozó használati díj. Az a probléma, hogy egyetlen egy sor van a temetőben, ahol 
a temetkezés folyik. Tehát ezáltal sorba temetés van. Sajnos úgy mondom, nagyon csúnyán 
hangzik, de sokszor azért esünk el bevételtől a benti temető javára, mert van olyan kisebbség 
itt Devecserben, akiknek a temetkezési módjuk és a későbbi sírápolási módja nem megfelelő. 
A sorba temetések vannak. Nincs választási lehetősége a hozzátartozónak. Egy ár van, de ki 
tudunk alakítani más árakat is,  hogyha van helyünk. A bal oldal nagy. A temető  parcella 
kialakítással  megkezdődne,  de  azt,  hogy  egy  parcellába  valaki  sírkövet,  ami  ő  számára, 
hozzátartozó számára megnyugtató akkor igazából akkor tudunk. A köztemetésnél a temetés 
egyszer  megtörténik  és  utána  sírápolás  nem  történik.  De  ezáltal  a  szomszéd  sírhelyek 
hozzátartozói problémájukkal, sajnos nem tudunk tenni semmit sem.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Igen.  Egyetértek.  De  az  új  oldalnak  a 
tervezésénél figyelembe kell venni. Ezen az oldalon módosítani már nem sok mindent lehet, 
mert nincs. Az újnál ki lehet alakítani a szociális temetésre kijelölt területet.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Épp a napokban történt én velem. Pont a temetőben voltam 
kint, amikor egy hozzátartozó a nagynénjét egy nejlon táskában hozta elhamvasztva urnában, 
a szülei sírjára és mint egy virág ültetés eltemette. Mind ezt én látva, annyit kértem tőle, hogy 
jelentse be legalább az üzemeltetőnek. Egy halott nyilvántartás van nálunk, hogy a temetőben, 
hogy ki és hova lett eltemetve, hogy legalább azt jelentse be és nem kerül pénzébe, hogyha 
egy megváltott sírhelyre temetést végez. A szociális temetést sokan összekeverik és ettől félek 
én, hogyha a baloldalon a szociális temetés elterjed és fogja valaki magát és kisétál és így 
elbúcsúzik a hozzátartozójától ez az ő dolga, de azért ez nem így működik. Azért szociális 



parcellát ki kell alakítanunk, mert ez a jövő. Ez is ok. Ha nem látom, akkor nem tudjuk, hogy 
van ott egy plusz elhunyt van.

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

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Én azt szeretném kérni, nem tudom, hogy most 
kell-e dönteni, de itt a gesztenyefáknak a védekezését ugye most ti fizettétek ki. De most nem 
szerepelt a 2016-os költségvetésben. Viszont ragaszkodom hozzá, mert ugye ezek a fák akkor 
elfognak pusztulni, hogyha huzamosabb ideig nem lesz védekezve.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató:   Ezt természetesen elvégezzük. Külön nem jelöltük ki a 
húszon pár darab fának, nem tudom pontosan, ha jól tudom 167.000,- Ft + ÁFA volt ennek az 
összes egyszeri kezelési költsége.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Igazából csak azt szeretném kérni, hogy ez 2016-
ban is legyen.   

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen ezt is bele kell írni.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ez az úgynevezett aknázómoly betegsége a gesztenyefának 
egy  részt  korai  lombhullást  okoz,  csúnya  maga  a  látvány.  Más  részt  ennek  a  fának  az 
élettartama leszűkül, a fának az immunrendszere ezáltal tönkre megy. Mert nem attól virágzik 
egy vadgesztenye ősszel újra, hogy hosszú ősz lesz, hanem sajnos összekeverik az évszakokat 
azáltal, hogy korán elvesztette a lombját.  

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

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Tehát a kérésem az az, hogy 2016-ban is vagy a ti 
terhetekre, vagy a mi terhünkre, de legyen elvégezve. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm. Ezt az egyeztetést meg kell tartani. 

Bognár  Ferencné  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság;  a  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nekem lenne egy kérésem, hogyha szabad és 
vannak kérdéseim is.  Ugyanis én játszom mindig a mumus szerepét  és a továbbiakban is 
szeretném ezt a tisztséget betölteni. Nagyon szép ez a beszámoló. Csak nagyon hiányosnak 
tartom. Ne haragudj Attila, hogy ezt kell mondanom, de tapasztalom a saját bőrömön is, hogy 
az  utcák,  a  járdák  télen  folyamatosan  nincsenek  eltolva,  nem  látom  az  embereidet  és 
leellenőriztem.  Miért  van  ez  így?  És  több  hivatali  helyről  is  bejelentés  érkezett  pl.  a 
rendőrségről,  hogy egyetlen egy sózó embert  sem látnak kint.  Úgy,  hogy volt  egy jó  kis 
hétvégénk azzal, hogy a fiamat ugráltatták, meg a férjemet. A másik pedig az, itt van, hogy a 
társaságodban 2016-ban 10 fő alkalmazottal végzed a tevékenységet. Kik az alkalmazottak? 
Sehol nem látok nevet, vagy nem kellett részletesen beszámolnod? A másik pedig az, úgy 



tudom, itt  állandóan panasz van,  hogy az Önkormányzat  nem fizet,  hogy milyen kevés a 
bevétel, de azt nem veszed észre, hogy neked is borzasztó sok hiányosságod van, hiszen OKJ-
s vizsgák is úgy tudom, hogy vannak nálad. A bevételekről semmi, sehol nem látom, hogy van 
valami.  Ugyanakkor  a  temetővel  kapcsolatban.  Az  már  a  kezdet  kezdetén  már  2014-ben 
javaslatot tettem, hogy a temetőben a ravatalozóval kellene valamit kezdeni. Hogyha hozzátok 
tartozik, akkor miért nem tudtok társadalmi munkát szervezni, vagy egyáltalán miért nem lett 
odafigyelve,  hogy erre  valamilyen  pályázati  pénz  legyen?  Miért  az  utolsó  pillanatra  van 
mindenképpen ez az egész, hogy úgy mondjam kitolva? Ugyanakkor közterület tisztításánál, a 
közterületeknél itt  egy-két helyen láttam, hogy fel van sorolva, hogy hány utca, hány m2. 
Folyamatosan jönnek hozzám olyan emberek, akiknek panasz, hogy nincs zöldterület, hogy 
nincs levágva a fű. Hogyha szólt valaki valakinek, akkor 10 órakor azért mert bemedvézik, 
reggel  bemedvézik  a  traktorotok.  A  másik  pedig  az,  hogy  bérbeadás.  Caterpillár  gép 
kölcsönadásának a bevétele  nincs  elszámolva.  Vagy az  Önkormányzatra  ez  nem tartozik? 
Csak az Önkormányzat fizessen felétek, mi tartozunk nektek? Itt nem értem, hogy ki, kivel 
van? Vagy ki, kinek tart beszámolót? Vagy ki, kinek, milyen kötelezettség? 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ne ilyen gyorsan, mert nem fogok tudni válaszolni.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: De elnézést  kérek.  Ez üzleti  terv.  Ez  nem 
beszámoló. 

Bognár Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság; Szociális, Egészségügyi, Rend- 
és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Mert az üzleti tervben nem kellene részletesen bent 
lenni?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A beszámolóban  szerepelni  fog,  hogy  a 
bérbeadásnak mennyi volt a bevétele. Ez egy üzleti terv.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Elnézést kérek, ez egy köztes. Tehát üzleti tervről beszélünk. 
Amiről ön beszélt az egy beszámoló, amit május 31-ig kell megtennünk amiben meg fogja 
látni, hogy a Caterpillarunknál mennyi bevétel szerepel. Ott meg fogja látni, hogy az OKJ-s 
vizsgáknál mennyit fizettek be. Tehát ez egy beszámoló kérése. Az üzleti tervben abszolút 
nem szerepel,  mert  nem hiszem, hogy a Startmunkaprogramban, min a 116 méter fel  van 
sorolva. A vasárnapi hó eltakarítással kapcsolatban tegnap 6 órakor, három saját dolgozom 
végezte.

Bognár  Ferencné  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság;  a  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nem volt kint. Ellenőriztem.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem ellenőrizte. Tehát a buszmegálló le lett sózva. A kedves 
férjével egyeztettem egyébként, hogy 3 embert sikerült a Startmunkaprogramból összeszedni, 
ebből egy brigád vezető volt, aki ott volt. Semmi más nem történt.  Amikor azt kérem, hogy a 
traktorral tolják az utcákról, akkor azt mondják, hogy már tegnap is tolta ezzel nem tudok mit 
kezdeni. Ez a hó eltakarítási probléma azóta van, amióta a Startmunkaprogram is beleszállt.

Bognár Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport bizottság; Szociális, Egészségügyi, Rend- 
és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Lakosságnak  panasz  bejelentése  van,  hogy Attila 
telefonon tégedet nem lehet elérni. 



Ács Attila ügyvezető igazgató: Bejelentésem, van arról, hogy a falugondnoki buszt miért 
csak a téglagyári házaktól hozza a gyerekeket, és a lakóparkból miért csak a Kurdi gyerekeket 
hozza és miért nem hozza a Kodály Zoltán utcából, az Akácfa utcából?

Bognár Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság; Szociális, Egészségügyi, Rend- 
és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Mert nem kérték.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Elnézést kérek ezt a személyes vitát lezárom.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Azért mondom el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Elnézést kérek én vezetem az ülést. Azért a 
személyes  vitákat  el  kellene  halasztani.  Én  úgyis  leakarom  vetetni  a  képviselő-testületi 
ülésről, hogy ne vigyük be ezt az üzleti tervet. Át kell dolgozni és a következő alkalommal 
hozzuk be, de a polgármester úr szeretne reagálni a dologra.

Ferenczi  Gábor polgármester: Igen.  Egyetértek azzal,  hogy a vitát  zárjuk le.  Ugyan én 
jeleztem  a  legelején,  hogy  az  üzleti  terv  hiányos.  Azt  is  jeleztem,  hogy  egy  részletes 
szerződésre van szükség, amit még sokszor kellene egyeztetni. Valószínűleg célszerű lenne 
egy egyeztetést tartani, ahol a Képviselő-testület és a Bizottságok tagjai lennének jelen, nem 
feltétlenül egy hivatalos testületi ülésen, vagy bizottsági ülésen, hanem egy egyeztető ülésen 
kerüljenek bele az üzleti tervbe és a szerződésbe ezek a dolgok. Viszont azért gondoltam, 
hogy  én  is  reagálok,  mert  a  tanyagondnoki  busz  esetében  én  vagyok  a  munkáltatója  a 
tanyagondnoknak. Azért szükséges helyretenni ezt a dolgot, mert a lakosság részéről hogyha 
érkezik kérés, hogy gyermeket, idős embert valahová szállítsunk, akár iskolába a gyerekeket, 
akár orvoshoz az időseket ezeknek a kéréseknek mindig eleget teszünk. Tehát ez a lehetőség 
mindenkinek adott.  Nyilván kialakult  az elmúlt  években,  hogy a téglagyári  lakásokból   a 
tanyagondnok beszállítja a gyerekeket tekintettel arra, hogy tömegközlekedés ott nincsen. A 
közelmúltban  érkezett  hozzám  egy  kérés  egy  lakóparki  család  részéről,  hogy  van-e  arra 
lehetőség, hogy idén ők most nem tudják megoldani,  hogy reggel a gyerekeiket betudja-e 
vinni  az  Önkormányzat  az  iskolába.  Természetesen  már  másnaptól  megszerveztük  a 
gyerekeknek  a  szállítását  és  tekintettel  arra,  hogy  tudomásom  volt  arról,  hogy  az  egyik 
művelődési ház dolgozónknak a gyermekei is jönnek az iskolába, ezért kézenfekvőnek tűnt, 
hogyha már egy lakóparki család kérte a személyszállítást, akkor felhívtam a dolgozónkat, 
hogy akkor tudunk abban segíteni, hogy az ő gyerekeit is behozzuk az iskolába. Ezt, hogy 
most ilyen formában méltatlannak érzem a családokkal kapcsolatban.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ezt mindössze, azért jeleztem a művelődési ház dolgozónak, 
mert így is, úgy is egy kört ment volna pluszba a tanyagondnoki busz. Gondoltam akkor, hogy 
ne 2 gyereket, hanem 4 gyereket hozzunk be az iskolába.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Problémám nincs ezzel.

Ferenczi Gábor polgármester: Emlékszek tavaly az Ifjúság utcából is volt egy kérés. Ott a 
nagymama  kísérte,  amíg  az  egészségi  állapota  lehetővé  tette,  hogy  kísérje  a  kislányt  az 



iskolába. Amikor erre már nem volt lehetősége, bejött az apuka hozzám kérdezte, hogy nem 
tudjuk-e megoldani a gyermekének az iskolába szállítását. Természetesen az ő gyermekének 
az iskolába szállítását is megoldottuk. Tehát, azért ezt a holnapi képviselő-testületi ülésen el 
fogom mondani tájékoztatás jelleggel, hogy Devecserben mindenkinek megpróbálunk ebben 
segíteni. Tehát amíg a létszám nem akkora, hogy ne tudná megoldani a tanyagondnoki busz 
addig természetesen ezt mindenkinek kivétel nélkül a rendelkezésére áll. Nincs olyan, hogy 
valakinek  a  gyermekeit  szállítjuk,  van  akinek  a  gyermekeit  nem  szállítjuk.  Én  nagyon 
fontosnak tartom, hogy egy bizottsági ülés jegyzőkönyvben is ez pontosan legyen rögzítve. 

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

Ács Attila ügyvezető igazgató: Én megpróbáltam, nem személyeskedni. Az égvilágon nincs 
ezzel  semmi  problémám,  nehogy  valaki  félreértsen.  Másképp  adja  elő.  Egyetlen  egy 
problémám van. Én is iszapkárosult vagyok, én is a lakóparkban lakom, nekem nincs ilyen 
igényem, hogy behozzanak, vagy bármi, hanem az, hogy a lakóparkban lakók, most már egy 
kicsit  többnek gondolják magukat,  most elnézést kérek mindenki meg fog rám haragudni, 
mint az összes más devecseri lakos, mert én ott élek azért tudom. Többször indítottunk buszt 
annak előtte meg tavaly is. Többeknek is volt kérése Devecserben máshonnan, azokkal nem 
foglalkozunk,  csak  a  lakóparkban  élőkkel.  Az  borzasztó  egyébként,  hogyha  már  valamit 
mondanak,  akkor  már  egyből  ugrunk pedig  az  égvilágon  semmivel  sem többek,  mint  az 
összes más utcában élők. Nekem ez a saját véleményem. Meg fognak rám haragudni. Mivel 
én is ott lakom. Nem fognak nekem köszönni. Elnézést kérek nem személyeskedni akarok. 
Azt,  hogy a  téglagyári  házakhoz  kimennek  és  a  gyerekeket  behozzák  reggel  az  iskolába 
nagyon örülök. Tudom, hogy milyen áldatlan állapotok voltak. Volt egy dolgozom, aki onnan 
hordta be a gyerekeit, és tudom, hogy mekkora segítség, hogy nem biciklivel, vagy gyalog 
kell bejönni forgalmas úton rossz időben.   

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

Bognár  Ferencné  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság;   Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Elnézést kérek az üzleti tervről van szó és én 
az üzleti tervben valamit akkor én félre értettem. Én is vállalkozó vagyok. Én is tervezek 
minden évben üzleti tervet. Az üzleti tervemben pedig mint magánvállalkozó vagyok, bent 
van, hogy milyen kiadásaim lesznek, tanfolyamok, krém beszerzések, különböző dolgokkal. 
Na most itt egy olyan nagymérvű, több tízmilliós nagyságrendű, netán ennél több bevételű 
cégnél  üzleti  tervet  kell  készíteni,  akkor  azért  gondoltam arra,  hogy itt  a  bevételek  és  a 
kiadások is az üzleti tervben szerepeljenek. 

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

Bognár  Ferencné  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság;   Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Nem  szerepelnek.  Ezért  mondtam,  hogy 
hiányos.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nem tudja betervezni, hogy most ugyan annyi 
bevétele lesz a bérletből, mint a 2015-ben, de ha nem valósul ez meg.



Bognár  Ferencné  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság;   Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Semmi gond vele, ha nem valósul meg, mert 
egy OKJ-s vizsgának a betervezése jó, mert legalább mi is látjuk, hogy innen is jön be, erre is 
megy ki és akkor még lehet mindenféleképpen mozgatni az anyagi dolgokat.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát a vállalkozási tevékenységnél majd oda 
kell figyelni, hogy a vállalkozói tevékenységet mennyire fogjuk majd elengedni, mert azért 
novemberben elfogadtunk egy finanszírozási  szabályzatot,  amelyben mindenki  hozzájárult 
ahhoz, hogy milyen arányú jövedelme származhasson az igazgató úrnak. Na most itt  először 
azt kell tudomásul venni, hogy ez közfeladat. Először is amiért létre lett hozva, azt a feladatot 
kell elvégezni teljes mértékben. Utána jöhet a vállalkozói tevékenység, amennyiben szabad 
kapacitással rendelkezik, illetve van olyan lehetősége, amelyből általános bevétele lesz. Mert 
ha mi párhuzamosan azt mondjuk,  kötelezzük arra, hogy a vállalkozói tevékenységet bővítse 
ki, ezzel a 10 emberrel, könyörgöm, mert ezt nem lehet. Akkor tulajdonképpen ott leszünk, 
hogy megint elindul a párhuzamosság. Egy helyen fizetünk neki, de rákényszerítettük arra, 
hogy a bevétele nőjön. Mi a másik zsebből pedig elkezdjük a munkákat elvégeztetni. Szóval 
már el kellene felejteni. Nem így van?

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Csak röviden annyit. Az üzleti tervet 
tényleg le kell venni a napirendről. Ez az én véleményem. Az üzleti tervben először is meg 
kell fogalmazni tisztán, magyarul, elvárható szinten, hogy mit kérünk, milyen közfeladatok 
vannak, amit alapból el kell végezni. Ez az egyik oldal. A másik, hogy emellett az üzleti terv 
rugalmas legyen, mert gazdálkodó ember, mi az ami még egyéb bevételt tud produkálni és 
akkor ezt a részt, az alap feladatot teljesítetted, ezért jár a béred. Azonkívül plusz bevétel, 
amit terveztél annak arányában a javadalmazásnál is valahol illik, valahol meg kell jelenni. 
Nekem  erről  ez  a  véleményem.  Addig  nem  érdemes  beszélni  amíg  a  hozzáértők  nem 
fogalmazzák meg, hogy mi az elvárás, mert eddig mindig, csak ilyen apró, cseprő dolgok 
voltak,  hogy új  temetőnél nem lett  lekaszálva a fű,  az nem lett  beárazva.  Így elmegyünk 
egymás mellett. Kérdés a kukákkal kapcsolatosan a szelektív kukákkal, hogy van külön a 3 
szelektív akkor most?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Bevezetésre kerül ez 2017 év végéig.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja:  Ki fogja ezt elvégezni?

Ács Attila ügyvezető igazgató: A szállítást?

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igen.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Azt még nem tudjuk.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nekem ez a problémám. Azért van pl. a 
Béka Csárda melletti  szelektív hulladék tároló körül szemét,  mert hónapokon keresztül az 
üveget, meg a pet palackot nem viszik el, megtelik és akkor mellészórják. A másik kérdésem, 
a  papír  hulladékgyűjtés.  Ha én  pl.  összerántom a  nyugdíjasokat,  hogy menjünk  el  papírt 
gyűjteni, akkor én nem gyűjthetek? Csak az iskola gyűjtheti?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem.



Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ki gyűjtheti? Akkor miért nem?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem. A konténerben lévő szigeteken.

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Azt  a  szigetet  az  Önkormányzat 
állíttatta oda. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem. 

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Jó.  Egy  kardinálisabb  kérdés  a 
szennyvíz a Megggyeserdőnél.  Erre megoldást kell  találni.  Nem elég csak,  hogy szállítási 
jogosítvány szerezzen ehhez a mostani.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Van jogosítványa, de a talajerő gazdálkodás jelöli ki, hogy ki 
szállíthatja el. De még az sem vitás.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: És, ha nem rendelkezik. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Akkor csak talajerő gazdálkodási az szállíthatja el.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Üzleti tervet kell készíteni.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tavalyi évben kötelező volt elfogadni.

Ács Attila  ügyvezető igazgató: Nem. Nem.  Tehát  a  szennyvíz  ártalmatlanítás  miatt  nem 
tudnak.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Elnézést kérek. Tavaly elfogadtuk itt, amikor 
futottuk itt a köröket a pápai talajerő, illetve a vállalkozók között. Gyakorlatilag ők vannak 
egyedül kijelölve ilyen tevékenységre. Azt, hogy a Temesvári Zoli, mint vállalkozó ezt meg 
tudja  oldani,  csak  akkor  nem tudom,  hogy  milyen  ürítő  helyre  tudja  vinni,  ez  egy  más 
kategória.  

Ács Attila ügyvezető igazgató: A saját szennyvíztelepünkre most.

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Azért  van  annyi  szállítási  költség 
különbség.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De annyi szennyvíz nem keletkezik itt, hogy 
évente 2-3 millió forintos összegben kellene itt szippantani, mert ez a tufás ürítő. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Évente egyszer kell kiüríteni maximum. 

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



Ferenczi  Gábor  polgármester: Egyetértek  én  is,  hogy  az  üzleti  tervet  vegyük  le  a 
napirendről. Viszont van egy dolog, amit be kell tenni a napirendre, ami elmaradt sajnos és 
sem a bizottsági napirenden nem szerepel, sem pedig a testületin. Decemberben már volt egy 
próbálkozásom,  hogy  a  Városüzemeltetési  Kft.-nek  a  tevékenységi  körét  bővítsük  piac 
üzemeltetéssel.  Továbbra  sem  világos  a  számomra,  hogy  ezt  decemberben  miért  nem 
támogatta  a  Képviselő-testület  többsége.  Valószínűleg  egy  félreértésből  fakadt,  hogy  a 
többség ezt nem fogadta el.  Én holnap megint tennék egy kísérletet  tekintettel  arra,  hogy 
éppen a közelmúltban, egy nappal ezelőtt kiírásra került a TOP 1.1.3.15. pályázati lehetőség 
kifejezetten  helyi  gazdaságfejlesztésre,  melynek  keretében  a  termelői  piac  kialakítására 
különítettek  el  kifejezetten  a  devecseri,  a  sümegi,  a  pápai  járásoknak  egy jelentős  uniós 
támogatási összeget. Nyilván, hogyha mi ezen a pályázaton indulni akarunk nem véletlen, 
hogy decemberben is, amikor már sejtettük,  hogy lesz ilyen lehetőség, akkor mi inkább a 
Leader Programban bíztunk. De tudtuk nyilván a Városüzemeltetési Kft.-nek lenne célszerű a 
termelői piacot üzemeltetni. De igazgató úrral erről már korábban is beszéltünk, decemberben 
is beszéltünk és egyet is értet igazgató úr. Tehát én azt szeretném kérni, a Tisztelt Bizottsági 
Tagoktól, illetve a Képviselőtársaktól, hogy támogassák, hogy a Városüzemeltetési Kft.-nek a 
tevékenységi köre piac üzemeltetéssel bővüljön és tegyük lehetővé, hogy Devecser városa 
ezen a megyei pályázaton induljon és, hogy támogatási összeghez juthasson. Köszönöm. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Köszönöm.  Én  a  vitát  lezárom.  Javaslom, 
hogy a holnap ezt az üzleti tervet a Képviselő-testület ne tárgyalja meg.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Devecseri 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve napirendet vegye le a 2016. január 27-
i ülésének napirendjéről, azt ne tárgyalja.

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

12/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit  Kft.  2016. évi üzleti 
terve napirendet vegye le a 2016. január 27-i ülésének napirendjéről, 
azt ne tárgyalja.
 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek,  hogy  a  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2016.  évi  üzleti  terve 



napirendet vegye le a 2016. január 27-i ülésének napirendjéről, azt ne tárgyalja.

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

8/2016.     (I.   2  6.)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit  Kft.  2016.  évi  üzleti  terve  napirendet  vegye  le  a  2016. 
január 27-i ülésének napirendjéről, azt ne tárgyalja. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A  tevékenységi  körnek  a  bővítését, 
amennyiben  a  Képviselő-testület  esetleg  holnap  úgy dönt,  hogy a  Városüzemeltetési  Kft. 
végezze el, akkor a termelői piac üzemeltetési feladatot, oda kell rendelni a feltételeket is, 
hogy milyen  formában  tudja  üzemeltetni.  Az  a  kérdés  ki  fogja  benyújtani  a  pályázatot? 
Hogyha az Önkormányzat, akkor tulajdonképpen ráérünk ezzel foglalkozni. 

Bendes István jegyző: Az Önkormányzat.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor ráérünk foglalkozni ezzel a pályázattal. 
De a feladatot úgy kell meghatározni, hogyha amennyiben a piac üzemeltetés a Kft.-nél lesz, 
ez az úgynevezett őstermelői piac, akkor meg kell oldani, olyan személyt kell oda biztosítani, 
aki az üzemeltetést tudja, a feltételeket biztosítani kell. Amennyiben a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság ezekkel a feltételekkel így elfogadja akkor én javaslom, hogy akkor így terjesszük 
be a Képviselő-testület elé. 

Több kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Devecseri 
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  tevékenységi  köre  kerüljön  kiegészítésre,  hogy  az 
őstermelői piacot üzemeltetni tudja, és az Önkormányzat biztosítsa a személyi feltételt is, aki 
az üzemeltetést tudja végezni.

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

13/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységi köre 
kerüljön kiegészítésre, hogy az őstermelői piacot üzemeltetni tudja, és 



az Önkormányzat biztosítsa a személyi feltételt is, aki az üzemeltetést 
tudja végezni.

16./ Napirendi pont:

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapítása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági tagok megkapták. Egy minimális emelés van. A %-ot azt én nem számoltam ki, de 
az  előterjesztésben  szerepel.  Kérdezem  a  bizottsági  tagokat,  hogy  kinek  van  ezzel 
kapcsolatban kérdése. Tessék parancsolni.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Nekem lenne egy kérdésem. Valószínűleg itt  elírás  van,  mert  a  2015-ös 
rendelet van II.1., az a táblázat fölötti.

Dukán Gabriella aljegyző: Nem elírás. Van egy alaprendeletünk, az lesz módosítva, amit 
majd egy következő ülésre hozunk be.

Bendes István jegyző: Az alaprendelet az maradt. 

Dukán Gabriella aljegyző: Most egyelőre minden tag önkormányzat megkapta a javaslatot.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Jó. Rendben.  Akkor véleményt hadd mondjak. Itt minimális emelésről van 
szó benne, 345,- Ft-ról, 355,- Ft-ra, 390,- Ft-ról 400,- Ft-ra. Most igazából a nyersanyagnak 
az ÁFA-ja csökkent. A zöldségeket megtermeljük. Infláció nem volt. Mi indokolja az emelést 
tulajdonképpen? Tehát munkabért emelünk? Azért emelkedik? 

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretnénk munkabért emelni. 
 
Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Jó. Akkor ez az indok. Akkor én ezt megértem. Csak, ha minden csökken 
akkor nem tudom. 

Bendes István jegyző: A beszerzésünk azért nem lesz kevesebb.

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

Bendes István jegyző: Itt az étkezésnél mi fizetjük az ÁFA-t. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja:  A húsnak az ÁFA-ja csökkent. A tejnek az ÁFA-ja csökkent. 



Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A tejét nem. Nem tudom, hogy elfogadták már? 
Lehet, hogy elfogadták, nem tudom.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Én is úgy hallottam azt hiszem. 

Ferenczi Gábor polgármester: Viszont a munkabért szeretnénk emelni.

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

Ferenczi Gábor polgármester: Munkabér viszont nem csökkent. 

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 
gyermekétkeztetési intézményi térítési díját Devecser székhelyen Devecser, Borszörcsök, 
Kolontár, Pusztamiske települések vonatkozásában az óvodai ellátásban részesülő gyermekek 
(tízórai, ebéd, uzsonna) esetében 355,-Ft-ban, a bölcsődei csoportos ellátásban részesülő 
gyermekek (tízórai, ebéd, uzsonna) esetében 400,-Ft-ban javasolja megállapítani.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a társulásban résztvevő 
önkormányzatok döntését követően a gyermekétkeztetés intézményi, a helyettes szülői ellátás 
térítési díjáról, valamint a személyi térítési díjak megállapításánál figyelembe vehető 
kedvezményekről szóló 2/2005.(II.1.) önkormányzati rendelet módosítását készítse elő és 
terjessze be a képviselő-testület elé elfogadásra.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ folyamatos

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

14/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ A Képviselő-testület a Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos 
Óvoda gyermekétkeztetési intézményi térítési díját Devecser 
székhelyen Devecser, Borszörcsök, Kolontár, Pusztamiske települések 



vonatkozásában az óvodai ellátásban részesülő gyermekek (tízórai, 
ebéd, uzsonna) esetében 355,-Ft-ban, a bölcsődei csoportos ellátásban 
részesülő gyermekek (tízórai, ebéd, uzsonna) esetében 400,-Ft-ban 
javasolja megállapítani.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
társulásban résztvevő önkormányzatok döntését követően a 
gyermekétkeztetés intézményi, a helyettes szülői ellátás térítési díjáról, 
valamint a személyi térítési díjak megállapításánál figyelembe vehető 
kedvezményekről szóló 2/2005.(II.1.) önkormányzati rendelet 
módosítását készítse elő és terjessze be a képviselő-testület elé 
elfogadásra.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos

17./     Napirendi     pont:  

Védőnői állásra érkezett pályázat elbírálása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Dukán Gabriella  aljegyző: Van egy pályázat.  A pályázó nem teljes  körűen nyújtotta  be 
pályázatát, így az elutasításra kerülhet. Ezt követően kell dönteni arról, hogy a pályázat újra 
kiírásra kerül.

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület állapítsa meg, hogy Majoros Melinda Adrien védőnői pályázata a 
pályázati kiírásban foglaltaknak nem felel meg, így pályázatát elutasítja.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről a pályázót 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidő: 1./ azonnal,
                2./ 2016. február 5. 

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

15/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ A Képviselő-testület állapítsa meg, hogy Majoros Melinda Adrien 
védőnői pályázata a pályázati kiírásban foglaltaknak nem felel meg, 
így pályázatát elutasítja.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal,
                  2./ 2016. február 5. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület pályázatot hirdessen védőnői állás betöltésére, határozott időre, 
helyettesítés céljából (szülési szabadság, gyes, gyed idejére), 3 hónapos próbaidő kikötésével.
Munkahely megnevezése: Devecser Város Önkormányzata III. sz. Védőnői körzet 8460 
Devecser, Miskei u. 47.
Ellátandó feladat: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben 
meghatározott feladatok.
Pályázati feltételek:
Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert 
oklevél,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság.
Pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakképesítést igazoló okirat másolatát,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
-   nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.
Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül 
megállapításra + 20%-os havi illetménykiegészítéssel.



A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételének időpontja: 
2016. február 15.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 15.
Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-
testületi ülésen. 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez – „pályázat védőnői állásra” megjelöléssel – 
címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.
Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a polgármesternél a 88/512-630-as 
telefonszámon lehet kérni.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet internetes oldalán tegye közzé, valamint a pályázattal kapcsolatos 
eljárást folytassa le.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. február 15., illetve folyamatos

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

16/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ A Képviselő-testület pályázatot hirdessen védőnői állás betöltésére, 
határozott időre, helyettesítés céljából (szülési szabadság, gyes, gyed 
idejére), 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Munkahely megnevezése: Devecser Város Önkormányzata III. sz. 
Védőnői körzet 8460 Devecser, Miskei u. 47.

Ellátandó feladat: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) 
ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:
Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal 
egyenértékűnek elismert oklevél,
-   büntetlen előélet,
-   magyar állampolgárság.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
-    részletes szakmai önéletrajzot,
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-    szakképesítést igazoló okirat másolatát,



-  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez,
-   nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor 
nyílt vagy zárt ülést kér.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján kerül megállapításra + 20%-os havi 
illetménykiegészítéssel.

A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való 
közzétételének időpontja: 2016. február 15.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 15.

Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Devecser Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási 
határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez – „pályázat védőnői 
állásra”  megjelöléssel –  címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell 
benyújtani.

Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a polgármesternél a 
88/512-630-as telefonszámon lehet kérni.

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

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírást a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán 
tegye közzé, valamint a pályázattal kapcsolatos eljárást folytassa le.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2016. február 15., illetve folyamatos

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület állapítsa meg, hogy Majoros Melinda Adrien védőnői pályázata a 
pályázati kiírásban foglaltaknak nem felel meg, így pályázatát elutasítja.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a pályázót 
értesítse.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal,
                2./ 2016. február 5. 

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

9/2016.     (I.   2  6.)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ A Képviselő-testület állapítsa meg, hogy Majoros Melinda Adrien 
védőnői pályázata a pályázati kiírásban foglaltaknak nem felel meg, 
így pályázatát elutasítja.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal,
                  2./ 2016. február 5. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület pályázatot hirdessen védőnői állás betöltésére, határozott időre, 
helyettesítés céljából (szülési szabadság, gyes, gyed idejére), 3 hónapos próbaidő kikötésével.
Munkahely megnevezése: Devecser Város Önkormányzata III. sz. Védőnői körzet 8460 
Devecser, Miskei u. 47.
Ellátandó feladat: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben 
meghatározott feladatok.
Pályázati feltételek:
Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert 
oklevél,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság.
Pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakképesítést igazoló okirat másolatát,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.



Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül 
megállapításra + 20%-os havi illetménykiegészítéssel.
A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételének időpontja: 
2016. február 15.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 15.
Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-
testületi ülésen. 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez – „pályázat védőnői állásra” megjelöléssel – 
címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.
Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a polgármesternél a 88/512-630-as 
telefonszámon lehet kérni.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet internetes oldalán tegye közzé, valamint a pályázattal kapcsolatos 
eljárást folytassa le.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. február 15., illetve folyamatos

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

10/2016.     (I.   2  6.)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ A Képviselő-testület pályázatot hirdet védőnői állás betöltésére, 
határozott időre, helyettesítés céljából (szülési szabadság, gyes, gyed 
idejére), 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Munkahely megnevezése: Devecser Város Önkormányzata III. sz. 
Védőnői körzet 8460 Devecser, Miskei u. 47.

Ellátandó feladat: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) 
ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:
Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal 
egyenértékűnek elismert oklevél,
-   büntetlen előélet,
-   magyar állampolgárság.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
-    részletes szakmai önéletrajzot,



-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-    szakképesítést igazoló okirat másolatát,
-  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez,
-   nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor 
nyílt vagy zárt ülést kér.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján kerül megállapításra + 20%-os havi 
illetménykiegészítéssel.

A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való 
közzétételének időpontja: 2016. február 15.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 15.

Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Devecser Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási 
határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez – „pályázat védőnői 
állásra”  megjelöléssel –  címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell 
benyújtani.

Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a polgármesternél a 
88/512-630-as telefonszámon lehet kérni.

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

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírást a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán 
tegye közzé, valamint a pályázattal kapcsolatos eljárást folytassa le.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2016. február 15., illetve folyamatos

18./ Napirendi pont:

Az iskola élelmezésvezetői állása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az iskolai élelmezésvezetői állásra semmilyen 
anyagot nem kaptunk. 

Ferenczi Gábor polgármester: A pályázati kiírás alapján, mint polgármester dönthetem el, 
hogy kit  alkalmazzunk az  iskolában élelmezésvezetőnek.  Azért  gondoltam pár  mondatban 
összefoglalom,  hogy miért  is  van  szükség  rá.  Arról  döntött  már   korábban  a  Képviselő-
testület,  hogy az óvodában fogjuk biztosítani,  jelen állás  szerint  március  1-től  a  szociális 
étkezést. És nyilván a jelenleg ott működő, dolgozó kolléganőnek a feladata megnövekedne 
az által, hogy nemcsak az óvodások, és nemcsak az iskolások, hanem még emellett a szociális 
étkezésben résztvevőknek az étkezése is akként lenne,  hogy ezt a feladatot már nem tudná 
egymaga ellátni.  Ezért  ő maga vetette fel,  hogy célszerű lenne még egy élelmezésvezetőt 
alkalmazni,  ami  egyébként  korábban  is  jól  működött,  hogy volt  az  óvodában  és  volt  az 
iskolában is élelmezésvezető. Kb. 300 adag ételt kell napi szinten megtervezni, plusz ebédet, 
és plusz ehhez jön még hozzá a tízórai, illetve az uzsonna. Tehát nem kis feladat ez úgy, hogy 
a legújabb törvényi  előírásoknak is  meg tudjunk felelni.  Ezért  úgy döntöttünk,  hogy 1 fő 
élelmezésvezetőt az iskolában is alkalmazni szeretnénk. Ha jól emlékszem hatan adtak be 
pályázatot. Én úgy tartottam korrektnek, hogy tekintettel arra, hogy a munkavégzés helyszíne 
az iskola, az iskola vezetőségét bevontam a döntésbe. A jelentkezők pályázatát átküldtem az 
iskola vezetőségének, akik ma, ha jól emlékszem 10 órakor összeültek és lényegében ők is azt 
a személyt javasolnák, akit én is javasolnék, Borsos Hajnalka lenne a mi álláspontunk szerint 
az  iskolában  az  élelmezésvezető.  Ő  maga  dolgozott  élelmiszerek  beszerzésében, 
adminisztrálásában,  jelenleg  is  hasonló  munkakörben  tevékenykedik,  devecseri.  Én  azt 
gondolom, hogy alkalmas erre a feladatra. Végzettsége pedig vendéglátóipari, tehát nem áll 
messze tőle.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Az élelmezésvezetőnek nem tudom, hogy mekkora vagy milyen tartalmú ez 
az  iskola,  tehát  a  végzettséggel  rendelkezni  kell,  be  kell  iskolázni.  Ezt  gondolom  tudja 
polgármester  úr.  Illetve  ami  még felmerült,  amit  már  jeleztem telefonon,  hogy amikor  az 
előző élelmezésvezető elment nyugdíjba, és helyette a jelenlegi jött,  akkor a számítógépét, 
illetve azt a mindent, amivel ő dolgozott tulajdonképpen, azt átvittek az óvodába. Tehát most 
mi szeretnék odakérni egy környezetet úgymond számítógépet, asztalt, szekrényt, éppen amire 
szüksége lesz. Vagy pedig kérjük vissza ami ott van? Tehát ennyi a kérdésünk.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Gondolom,  hogy  ezek  minimális  költségek,  1  asztal,  1 
számítógép 50-60 ezer forint. Épp most vettünk egyet. Én azt gondolom, hogyha veszünk 1 
számítógépet  akkor  az  helyben  lesz,  az  az  iskoláé  marad,  tehát  én  ilyen  beruházásokat 
örömmel támogatok. Szerintem, ne vegyük el azt, ami ott van az óvodában, ott is maradjon 
meg. Meg az iskolában is fejlesszünk. Én bízom abban, hogy egy ember kifejezetten csak az 
iskolának az étkezésére tud koncentrálni, szerintem ez egy minőségi javulást is eredményez. 
Ezzel nem azt mondom egyébként, hogy nem lenne most jó a minőség. De természetesen a 
cél most az, hogy napi szinten legyen kapcsolata a Startmunkaprogram vezetővel, hogy éppen 
milyen nyersanyag áll rendelkezésre, hogy az étkezésre minél több helyi friss alapanyagot 
tudjanak beszállítani. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Köszönöm szépen polgármester úr csak egy a 
szépség hiba, csak egy megjegyzést hadd tegyek, ha már el van döntve, akkor már egyszerűbb 
lett volna a  kiírást tudomásul vételre terjesszük be, akkor nem kell rajta gondolkodni. Nem 



kaptunk semmiféle tájékoztatást. Csak óvatosan kell bánni ezekkel a létszámfejlesztésekkel. 
Tavaly 5 főt vettünk fel. Idén, ha kell, akkor tulajdonképpen igen, folyamatosan vesszük fel az 
embereket. Nem tudom, tulajdonképpen van-e költségvetésünk, mennyire fogja elbírni? Még 
ennyi megjegyzésem lenne. Megkérdezem a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot, hogy kinek 
van ezzel kapcsolatban véleménye. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Szabó Kinga jelentkezett.

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

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   Mondhatom. Jelenleg is fizetjük az iskolai 
élelmezésvezetésért két főállású dolgozónknak a megbízási díjat.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Akkor mondjátok el, mert a fejemből nemcsak 
nézek úgy ki, hanem akkor tudomásul veszem. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   És a megbízási szerződéseknek az a hátránya, hogy ott, 
tehát ha ott valamit rosszul csinálnak, tehát valamit nem jól, a felelősségük behatárolt. De, ha 
egy közalkalmazottal szemben járunk el, ez  ügyben, ott komolyabban felelősségre lehet 
vonni. Tehát el lehet várni. A megbízási szerződés az meg polgárjogi.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Jó köszönöm szépen. Legalább így tudjuk.  

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Most van a bizottsági ülés. Ez az első alkalom, hogy 
tárgyaljuk.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Jó. De dönteni? Röviden kellett volna egy 
ilyen tájékoztatás. Akkor nem gondolkodunk, elmélkedünk rajta. Tudomásul veszem. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Azt azért szeretném megkérdezni, hogy akkor itt ki kap megbízási díjat és az 
hogyan fog alakulni, mert nálunk van egy iskolatitkár, aki látott el ilyen jellegű feladatot is. 
Akkor őneki nem lesznek megbízási feladatai?

Szabó     Kinga     pénzügyi     vezető:   Ha jól tudom ő térítési díj beszedésére van.

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

Szabó     Kinga     pénzügyi     vezető:   Ha van főállású élelmezésvezető, akkor nem szükséges pl. a 
térítési díjat szednie. Úgy tudom, hogy a raktárosi  megmarad. A térítési díj meg átmenne. 
 
Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   De a megbízási díj az iskolatitkárunknak marad? Egy egyszerű kérdés. Mert, 
ha nem akkor az iskolatitkárunk abban a pillanatban egy más helyre fog menni és egy 
magasan kvalifikált ember, mihelyt ez a megbízása őneki nem lesz. Ezért ezt a legelején 



tisztázni kellett volna, mert ő ezt az állást így vállalta el és, ha ő elmegy, akkor mi nagy 
bajban leszünk ezenkívül.  

Szabó     Kinga     pénzügyi     vezető:   Nem a mi alkalmazottunk.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   A KLIK alkalmazza. De a KLIK-hez sem jött volna el annak idején.

Szabó     Kinga     pénzügyi      irodavezető:   De, ő ott főállású.

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

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   És ha nem lesz az a megbízás?

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Akkor ő már a következő hónapban nem lesz itt. Mi meg nagy bajban 
leszünk. 

Szabó     Kinga     pénzügyi      irodavezető:   Igen?

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Igen. De, azért ezt tisztázni kell mielőtt döntenénk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ez nekem is új információ volt.

Bognár     Ferencné     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-   
és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Ez jó volt. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Tehát a zeneiskola díj beszedése, az étkezési díj beszedése, a raktározási és 
egyéb más feladatai voltak idáig egy megbízási szerződéssel.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   Tehát, úgy mint az illetményen kívül. Tehát tényleg 
nagyon sok oldalú hölgy lehetett.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Igen. Mint, ahogy mondom munkaügyben, pénzügyben, tehát mérlegképes 
könyvelő. Munkaügyben is sokáig dolgozott az Önkormányzatnál és egyéb helyeken és most 
körülbelül 8-10 állásajánlata van most jelen pillanat.  

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

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Mert ha az az ára, akkor köszönjük szépen nem kérjük a változást. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   Hát meg kell oldani.



Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Meg kell oldani. Eddig is egy ember volt a két intézménynél. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   De, akkor tudja vállalni?

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Az élelmezésvezetést? 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   Igen.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Megkérdezte tőle valaki?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   Hát ki volt írva a pályázat. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hát a pályázatot le kellene addig mondani. Nincs 
értelme. A karcsúbb lesz a fizetése, sovány lesz.

Bognár Ferencné    Bognár Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság;  Szociális,   
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Eddig egy ember végezte ezt az 
egészet, az egész feladatot?

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

Ferenczi  Gábor  polgármester: De  3  hónappal  van  elcsúszva  az  adminisztrációban  az 
óvodában dolgozó kolléganő. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Hát  arra  nem  lehet  rásózni  az  óvodai 
dolgozóra.

Ferenczi  Gábor polgármester: Tekintettel  arra,  hogy csinálja az óvodát,  meg csinálja az 
iskolát is, és így, hogy még a szociális étkezés 110 adagja is odakerül. Érthető szerintem, hogy 
azért már 600 adag az nem semmi. 
 
Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: És a hátrányos helyzetűeket is el kell látni a szünetekben.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Ez egy olyan plusz feladat lesz ami miatt a konyhán lehet, hogy nem tudják 
nyáron kivenni  a  szabadságukat.  Ez egy olyan feladat  lesz,  ami eddig nem volt.  Én nem 
mondom, hogy nem kell élelmezésvezető, mert jó eséllyel neki lesz munkája. 

Bendes István jegyző: De a meglévőnek maradjon meg a juttatása. Jó, újra számoljuk.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Akkor ezt szintén vegyük le a napirendről.

Ferenczi Gábor polgármester: Tehát akkor azzal egyetértünk, hogy kell élelmezésvezető, 
mert  óvodavezető  asszony  is  egyetért  azzal,  hogy  kell  élelmezésvezető.  Nyilván  utána 
érdeklődtek.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: A meglévő két feladat, plusz 2 feladattal bővül az időseknek a főzés és a 
hátrányos helyzetűeknek a szünetben való ellátása.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: És a nyári szünetben óriási nagy feladat lesz.

Ferenczi Gábor polgármester: Hogyne. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: És a létszámok minimálisan vannak beállítva.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság  tagja: És  a  szabadságokat  csak  a  szünetekben  tudjuk  kiadni.  Egyébként 
mindenkinek főznie kell. Amikor betegség van, akkor problémáink van.

Bendes István jegyző: Akkor vegyék le a testületi ülés napirendjéről.
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Meg kell tárgyalni majd. 

Több kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja:  Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az iskola 
élelmezésvezetői állása napirendet vegye le a 2016. január 27-i ülésének napirendjéről, azt ne 
tárgyalja. 

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

17/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy az iskola élelmezésvezetői  állása napirendet  vegye le  a  2016. 
január 27-i ülésének napirendjéről, azt ne tárgyalja.



Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Akkor  a  múltkori  számításokat  ez  egy  kicsit 
felülírja. 

Bendes István jegyző: Azt nem. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De mert ott 1 fővel lett számolva, most 2 fővel lesz.

Bendes István jegyző: Hol van 2 fő?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen, akkor ez már 2 fő.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Nem a létszám.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Számoltunk, egy szociális étkeztetés. 

Szabó Kinga pénzügyi vezető: Nem a létszám. A személyi költség. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: De eddig  az  iskoláról  nem beszéltünk.  Az 
iskolánál most jelentkezik. Az óvodáról beszéltünk. Most jelentkeztek. Dolgozzuk át, utána 
még egyszer üljünk le.  

Ferenczi  Gábor polgármester: Elnök úr azért  annyit  még hadd mondjak el.  Igazgató úr 
nagyon jól összefoglalta. Ha nem venné át a város március 1-től a szociális étkezést, akkor is 
fel kellene vennünk még egy élelmezésvezetőt, mert most változott a törvény, hogy szünetben 
is  gondoskodni  kell  azokról  a  gyerekekről,  akik  hátrányos  helyzetűek.  Tehát  mind  az 
iskolában,  mind  az  óvodában,  tehát  nyári  szünet  alatt,  téli  szünet  alatt,  őszi  szünet  alatt, 
tavaszi szünet alatt is kell nekik adni enni. Eddig ez nem így volt. Függetlenül attól, hogy mi 
most átvesszük a szociális étkezést, vagy nem, akkor is kell még egy élelmezésvezető, mert 
jelenlegi állás szerint is meg van csúszva 3 hónappal az adminisztrációban. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Most már kiegészítve. Mert egész eddig senki nem 
mondta el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Polgármester úr beszéljük át. Csináljunk még 
egyszer egy matematikát, mert lehet, hogy felveszünk egy embert, a másik utána meg elmegy, 
akkor ez nem lenne jó. 

Bendes István jegyző: Megoldjuk.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Költségre jó, mert úgy is kifizetsz egy embert. 



19./ Napirendi pont:

Devecseri  Városi  Könyvtár és  Művelődési  Ház igazgatói  állására  pályázat 
kiírása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági tagok megkapták. Megkérdezem, kinek van ezzel kapcsolat kérdése, véleménye. 

Kérdés, vélemény javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Javaslom, hogy írjuk ki  és,  ha a  pályázati 
határidő letelt, akkor majd ráérünk dönteni. Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdessen a Devecseri 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) állásának betöltésére. 
Pályázati feltételek: 
- könyvtárosi szakirányú egyetemi végzettség, szakképzettség vagy főiskolai könyvtárosi 
végzettség és felsőfokú közművelődési végzettség, szakképzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú (könyvtárosi és 
közművelődési) munkaköri szakvizsga,
- legalább 5 éves könyvtárosi és közművelődési szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázathoz csatolni kell: a végzettséget igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésével, 
fejlesztésével kapcsolatos programot, valamint a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a 
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a 
pályázati anyagát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A vezetői megbízás időtartama: 2016. november 1. napjától 2021. október 31. napjáig tart.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak 
szerint. 
A Személyügyi Központ internetes oldalán történő közzététel időpontja: 2016. 
február 5.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.
Pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb 
2016. május 31. napjáig.
A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.
Igazgatói megbízást az kaphat, aki Devecser Város Önkormányzatával közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez –  „Pályázat közművelődési intézmény 
igazgatói állására” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.



Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Devecser Város Polgármesterénél a 88/512-
630-as telefonszámon, vagy személyesen lehet kérni.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a 
www.devecser.hu honlapon, és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ internetes oldalán tegye közzé, valamint a pályázattal kapcsolatos eljárást 
folytassa le.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ folyamatos 

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

18/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy 

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
hirdessen a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói 
(magasabb vezető) állásának betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
- könyvtárosi szakirányú egyetemi végzettség, szakképzettség vagy 
főiskolai könyvtárosi végzettség és felsőfokú közművelődési 
végzettség, szakképzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú 
(könyvtárosi és közművelődési) munkaköri szakvizsga,
- legalább 5 éves könyvtárosi és közművelődési szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázathoz csatolni kell: a végzettséget igazoló okiratok 
másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes 
szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos programot, valamint a pályázó arról szóló nyilatkozatát, 
hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint 
a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagát a 
Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A vezetői megbízás időtartama: 2016. november 1. napjától 2021. 
október 31. napjáig tart.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben foglaltak szerint. 

A Személyügyi Központ internetes oldalán történő közzététel 
időpontja: 2016. február 5.

http://www.devecser.hu/


Pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

Pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
bírálja el legkésőbb 2016. május 31. napjáig.

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

Igazgatói megbízást az kaphat, aki Devecser Város Önkormányzatával 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez –  „Pályázat 
közművelődési intézmény igazgatói állására” megjelöléssel – címezve 
(8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

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

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság  tagja: Megállapítom,  hogy  a  jelenlévő  bizottsági  tagok  száma  4  fő,  a 
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság javasolja, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdessen a Devecseri 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) állásának betöltésére. 
Pályázati feltételek: 
- könyvtárosi szakirányú egyetemi végzettség, szakképzettség vagy főiskolai könyvtárosi 
végzettség és felsőfokú közművelődési végzettség, szakképzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú (könyvtárosi és 
közművelődési) munkaköri szakvizsga,
- legalább 5 éves könyvtárosi és közművelődési szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázathoz csatolni kell: a végzettséget igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésével, 
fejlesztésével kapcsolatos programot, valamint a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a 
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

http://www.devecser.hu/


szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a 
pályázati anyagát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A vezetői megbízás időtartama: 2016. november 1. napjától 2021. október 31. napjáig tart.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak 
szerint. 
A Személyügyi Központ internetes oldalán történő közzététel időpontja: 2016. február 5.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.
Pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb 
2016. május 31. napjáig.
A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.
Igazgatói megbízást az kaphat, aki Devecser Város Önkormányzatával közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez –  „Pályázat közművelődési intézmény 
igazgatói állására” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.
Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Devecser Város Polgármesterénél a 
88/512-630-as telefonszámon, vagy személyesen lehet kérni.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a 
www.devecser.hu honlapon, és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ internetes oldalán tegye közzé, valamint a pályázattal kapcsolatos eljárást 
folytassa le.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos 

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

3/2016.     (I.   2  6.)   OKS  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

Az Oktatás, Kulturális és Sport Bizottság javasolja, hogy 

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
hirdessen a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói 
(magasabb vezető) állásának betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
- könyvtárosi szakirányú egyetemi végzettség, szakképzettség vagy 
főiskolai könyvtárosi végzettség és felsőfokú közművelődési 
végzettség, szakképzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú 
(könyvtárosi és közművelődési) munkaköri szakvizsga,
- legalább 5 éves könyvtárosi és közművelődési szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázathoz csatolni kell: a végzettséget igazoló okiratok 
másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes 
szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésével, fejlesztésével 

http://www.devecser.hu/


kapcsolatos programot, valamint a pályázó arról szóló nyilatkozatát, 
hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint 
a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagát a 
Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A vezetői megbízás időtartama: 2016. november 1. napjától 2021. 
október 31. napjáig tart.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben foglaltak szerint. 

A Személyügyi Központ internetes oldalán történő közzététel 
időpontja: 2016. február 5.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

Pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
bírálja el legkésőbb 2016. május 31. napjáig.

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

Igazgatói megbízást az kaphat, aki Devecser Város Önkormányzatával 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez –  „Pályázat 
közművelődési intézmény igazgatói állására” megjelöléssel – címezve 
(8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

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

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos 

http://www.devecser.hu/


20./     Napirendi     pont:  

Parkolás a Bem utcában

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Bendes István jegyző: Nem. Többen felvetették, és csináltattunk fotókat, hogy lehessen látni 
milyen  az  út.  Aki  arra  közlekedik  az  tudja.  De  igazából  amire  lehetősége  van  az 
Önkormányzatnak,  kapkodni  nem  kell  vele,  hogy  saját  utcánkról  van  itt  szó.  Igazából 
valamelyik oldalon parkolást tiltani tud az Önkormányzat azt mondanám nem életszerű, mert 
valahol meg kell tudni állni. Igazából szerettem volna, hogyha a Klapka utcát is lefotózzák. 
Mindegyik utcában nehéz közlekedni, meg kell engedni.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A következő. Az is igaz. Hadd mondjam el, 
mint devecseri közlekedő, és mint devecseri közlekedést ismerő ember a Bem utcában akkor 
van torlódás a parkolásban, ha a Bem utcában nem tudom hány szám alatti, általunk, vagy 
általunk nem támogatott, vagy örökös problémát okozó család összes tagja itt van. 

Bognár Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság; Szociális, Egészségügyi, Rend- 
és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Így van, a Bem utca 10.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ha 6 autóval megállnak, akkor tulajdonképpen 
igen. De ha ők nincsenek itthon, külföldön vannak felvenni a segélyt akkor tulajdonképpen 
nincsen probléma a parkolással, akkor mindenki elfér. Nem tartom célszerűnek most, hogy az 
egyik oldalon, mert azért hozzátartozik, hogy a Bem utca 3-tól ott van a parkolórész, hogyha 
azon  az  oldalon  megtiltanánk,  vagy  a  másik  oldalán  megtiltanánk  végig  a  parkolási 
lehetőséget. 

Bendes István jegyző: De felvetődött az is.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tudom, hogy felvetődött, de ezt a problémát 
kell megoldani. Meg kell nézni, hogy ennek a családnak, vagy a hozzátartozóinak hány autója 
van. Aztán onnan a táblát ki kell rakni, hogy ettől eddig fizetős parkoló, aztán utána majd 
meggondolja magát.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Kereszteződésen belül nem szabad megállni 10 m-
en belül.



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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ott a rendőrségnek kellene felhívni a figyelmét, 
hogy itt a Klapka utca kereszteződésben.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A kereszteződésben, innen-onnan 10 méter, 
aztán megoldódott a probléma.

Bendes István jegyző: Volt hogy megjöttek lakókocsival, de elvitettük onnan. Meg tudtuk 
oldani, hogy az ilyen problémák megoldódjanak.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én a múltkor megszámoltam 6 autó volt és 
körülbelül 30 ember. 

Bendes István jegyző: Szerintem a képviselő-testületi ülésről is vegyük le, ha egyetértetek.

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom,  hogy a  jelenlévő  bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a parkolás a 
Bem utcában napirendet vegye le a 2016. január 27-i ülésének napirendjéről, azt ne tárgyalja.

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

19/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a parkolás a Bem utcában napirendet vegye le a 2016. január 27-
i ülésének napirendjéről, azt ne tárgyalja.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy a parkolás a Bem utcában napirendet vegye le a 2016. január 27-i ülésének 
napirendjéről, azt ne tárgyalja.



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

11/2016.     (I.   2  6.)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
javasolja  a  Képviselő-testületnek,  hogy  a  parkolás  a  Bem  utcában 
napirendet vegye le a 2016. január 27-i ülésének napirendjéről, azt ne 
tárgyalja.

21. Napirendi pont:

Tikhegy utcanév javaslat

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Bendes István jegyző: Azért küldtünk ki egy kis aranyos térképet, most nem arról szól a 
dolog,  nem utcaneveket  kell,  hogy megállapítson  az  Önkormányzat,  hanem igazából  egy 
segítséget kértek az Önkormányzattól. A segítségkérés, pedig a következő. Ők legyártanák 
fenyőanyagból szépen, ügyesen, formásan az utcanév táblákat, ők adnának hozzá oszlopokat 
is. Egy kérésük lesz, magát a fenyőfalapot, amiből ők megfelelő eszközökkel kifaragnák az 
utcanév  táblákat  és  ők  azt  meg  is  festenék  azt  a  fa  mennyiséget,  hogyha  azt  mi 
megvásárolnánk nekik, az olyan 30.000,- Ft körüli összeg. A kérdés, hogy támogatjuk-e ezzel, 
az összeggel, hogy a Tik-hegyen legyenek utcanév táblák. 

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: A Nonprofit  Kft.-nek  van  keményfa  padlója,  és  ha  azt 
ajándékba elfogadnák akkor azt szívesen oda adnánk.

Bendes István jegyző: Akkor meg ajándékba.  Ennyi  a  kérés  igazából,  támogatjuk-e őket 
ennyivel.  Annyit  azért  tudni  kell,  most már több házat jelölnek,  önkéntes kezdeményezők 
voltak, ők most már jelölgetik a sorokat, most már az utca részeket, mert aki ott lakik és meg 
akarja találni egy postás, vagy akár valaki más könnyebben megtalálhassa. Nem lesz ott ettől 
még hivatalos utcarész.

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

Ferenczi Gábor polgármester: Azért szeretném elmondani én is, hogyan jutottunk el idáig. 
Tavaly kezdeményeztük,  hogy a Tik-hegyet  próbáljuk meg kipucolni,  mert  évek óta  nem 
történt sem a bekötő utak mellett, sem pedig magán a területen semmi. És ugye tavaly volt  
egy önkéntesmunka, amikor is a 8-asról a bevezető szakaszt ugye kipucoltuk és akkor vettük 
fel a kapcsolatot Sághy Gyulával, aki elvállalta tulajdonképpen ennek a területnek a közös 
képviselői  feladatát,  ingyen  és  bérmentve,  társadalmi  munkában.  Azóta  megszerveztük 



önkéntesmunkával a Tik-hegyen található emlékműnek a felújítását. Ugye erről a Devecseri 
Ujságban lehetett is látni egy kis tudósítást. Most pedig a következő kérésük lenne, ezek az 
utcanevek, még pedig azért, hogy ott is élnek emberek. Nemcsak nyaralónak, nemcsak ilyen 
kis szőlőspincének használják ott az ingatlanokat az emberek, hanem vannak akik ott élnek 
rendeltetésszerűen és ha valakihez például a mentőnek ki kell menni, akkor hrsz. alapján elég 
bonyolult megtalálni ezeket az ingatlanokat. Ebben lenne nagy segítségükre, hogyha ezek az 
utcák nevet kapnának. Ez az oka ennek az egésznek.

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

Ferenczi  Gábor polgármester: Én azért  azt  gondolom,  hogy az  Önkormányzatnak majd 
dönteni kell arról, hogy ezek az utca nevek hivatalossá váljanak.

Bendes István jegyző: Nem vállnak azzá.

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

Ferenczi Gábor polgármester: Mert, bonyolult egyébként egy ilyen eljárás?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Persze.  Egy  kicsit  odébb  van.  Rendelet 
alkotás, minden. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Tik-hegyi Tulajdonosok Közössége kérelmének adjon  helyt, és a 
kihelyezésre kerülő táblákhoz a faanyagot a Devecseri Városüzemeltetési Kft.-n keresztül 
biztosítsa. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

20/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ A Képviselő-testület a Tik-hegyi Tulajdonosok Közössége 
kérelmének adjon  helyt, és a kihelyezésre kerülő táblákhoz a 



faanyagot a Devecseri Városüzemeltetési Kft.-n keresztül biztosítsa. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Tik-hegyi Tulajdonosok Közössége kérelmének adjon  helyt, és a 
kihelyezésre kerülő táblákhoz a faanyagot a Devecseri Városüzemeltetési Kft.-n keresztül 
biztosítja. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

12/2016.     (I.   2  6.)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ A Képviselő-testület a Tik-hegyi Tulajdonosok Közössége 
kérelmének adjon  helyt, és a kihelyezésre kerülő táblákhoz a 
faanyagot a Devecseri Városüzemeltetési Kft.-n keresztül biztosítja. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

22./     Vegyes     ügyek:  

a)  Tájékoztató  a  Forster  Gyula  Nemzeti  Örökségvédelmi  és 
Vagyongazdálkodási Központ határozatáról 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Felkérem jegyző urat a tájékoztatásra. 

Bendes István jegyző: Tájékoztatásul mindenkinek kiküldtük, hogy lássa a Forster Gyula 
Nemzeti  Örökségvédelmi  és  Vagyongazdálkodási  Központ  listáját.  Most  akkor,  amit  a 
fellebbezésben  kértünk,  annak  megfelelően  a  síremlékeket  vették  most  határozattal 
védelembe. Ez csak egy tájékoztató.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megállapítja,  hogy a  jelenlévő  képviselők 
száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszi fel kiért egyet azzal, hogy  a 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  a  Forster  Gyula  Nemzeti  Örökségvédelmi  és 
Vagyongazdálkodási Központ határozatáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

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

21/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  a  Forster  Gyula  Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ határozatáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

b) Pályázati lehetőségekről tájékoztatás

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Felkérem jegyző urat a tájékoztatásra. 

Bendes István jegyző: A pályázati lehetőségekről kiküldtünk egy mintát, hogy mi minden 
pályázati  lehetőség  van  most  a  TOP-ban,  amiben  megpróbál  az  önkormányzat  pályázni. 
Megjelöltük, hogy hol bizonytalan és megjelöltük, ahol a település, 3 járás külön van kezelve 
és arra van külön forrás. A pályázatok mindegyikében nem biztos, hogy tudunk indulni. Van 
ahol  még  zajlik  az  egyeztetése.  Maga  a  profil  az  utolsó  kettő.  Helyi  foglalkoztatási 
együttműködés, valószínűleg azt a Kormányhivatal munkaügye maga akarja megszervezni a 
járásokban.  De  lehet,  hogy összefogja  még  a  TOP-5.1.2.-15  A társadalmi  együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázatokat is. Ezek olyan pályázatok, 
amelyek főként képzésekről, képzési helyek biztosításáról szólnak. Lehet, hogy szakembert is 
kell  biztosítani  és  különösen  együttműködésekről  fog  szólni,  mind  települések,  mind 
vállalkozások  között.  Nem  tisztázott  melyiket  engedik  át,  vagy  átengedik-e,  vagy  pedig 
központilag  kell-e.  Ha átengedik,  akkor  annak a részét,  amit  átengednek mi  rakunk bele, 
megpróbálnánk. Ugyan ilyen bizonytalan két tételt is hoz be. Ugye Meggyeserdőre szeretnénk 
kijuttatni  a  szennyvizet,  az  ivóvizet,  hogy  ott  lehessen.  Két  pályázat  is  van,  amiben 
elindulhatunk az ipari környezet fejlesztésében, és a barnamezősben. A barnamezősben úgy 
tudjuk, hogy egy pályázat van kiírva elvileg. Egyet várnak befogadásra. Ezt úgy tudjuk, hogy 
ez Tapolcáé. Ha ez így van, akkor igazából kihúzzuk. Akkor csak a másikon indulhatunk csak 



el. Ugyan ilyen bizonytalan a Leromlott városi területek rehabilitációja. Nem tudjuk, hogy 
Devecser városa ebben elindulhat-e. Most egyeztetve elképzelhető ettől függetlenül, hogy a 
lebontott  lakóterületek,  ugye  itt  Devecser  városát  a  vörösiszap  miatt  érte  egy  olyan 
katasztrófa, amely miatt leromlott városrésznek nevezhetjük azt a városrészt, ahol a tavaink 
vannak.  Ott  van  a  Bocskai  utcánk  ahol  az  önkormányzat  felvetette  az  építési  telkek 
lehetőségét.  Az a város részünk, ahol a házak álltak.  Elképzelhető, hogy tudja-e kezelni a 
megye Devecsert ezen a vonalon. Lakóházépítés, lakóház rendbetétel, igazából lakásokat is 
kell  alakítani  a  leromlott  városrészünkön,  ahol  a  házak  álltak.  Akivel  egyeztettünk,  meg 
pályázni szeretnénk, máshol is van erre lehetőség, úgy tűnik beleférhet Devecser. Nem tudjuk 
biztosan, nem akarunk odáig eljutni tervekben sem, hogyha ez már anyagilag is sokba fájna az 
Önkormányzatnak,  hanem próbáljuk  azokat  az  alapdolgokat  kiszámítani,  mert  pályázatnál 
nem kérnek komplett  kiviteli  vagy engedélyes tervet,  hanem csak olyan szakanyagot,  ami 
alapján azt mondhatják, hogy mehet. Pályázatoknak a realitása megvalósíthatósági szintjén 
csak  2017.  A 2016  csak  arról  szól,  hogy  beadhatjuk,  elbírálják,  hogy  az  adott  pályázat 
támogatható-e. Ha támogatható, akkor maga a tervezés költsége is támogatott. Tehát akkor 
tudjuk végigvinni a pályázatokat, akkor fogunk tervezésre pénzt költeni. Azért döntöttünk az 
előbb már két dolog miatt. Akkor megyünk tovább, hogyha azt mondják rá, hogy áldás rá, 
tervezzétek. Megvan rá, hogy mennyi időn belül jogerős engedélynek, megvan arra mikorra 
fejezhetjük be. 2017 vagy 2018 lesz az az időszak amikorra ezek a pályázatok a befejezés 
szintjét is elérhetik. Ezek az úgynevezett TOP pályázatokat, ezt a megye szintjében írták ki. 
Az az érdekessége és az a jelentősége, hogy ezt minden megyére kiírták, de ezek a tételek 
vonatkoznak Veszprém megyére, amit itt a Képviselő-testület elé terjesztettünk. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Remélem nemcsak úgy, hogy részt vehetünk, 
hanem járni is fog. 

Bendes István jegyző: Mi is. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Csak azért, mert a barnamezős beruházásban 
jobbak vagyunk, mint Tapolca.  Mégis Tapolca kapja meg.

Ferenczi  Gábor polgármester: Nem feltétlen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Szóval,  azért  fel  kell  készülni,  nagyon  jó 
pályázatokat  kell  elkészíteni.  A tartalmát  kell  úgy megtölteni,  hogy igen,  hogy szájtátva 
olvassák el az elbírálók és akkor minél előbb beindul. Biztos vagyok benne, hogyha így megy 
akkor lemaradunk. Mert már látom a végét, hogy milyen kikötések vannak a pályázatokon 
belül.  Köszönöm szépen.  Nem akartam vele  lesújtani  senkit  sem,  mert  én  nap,  mint  nap 
találkozok ilyenekkel. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ezekkel  a  pályázatokkal  kapcsolatban  szeretnék  néhány 
kiegészítést  én  is  tenni.  55  milliárd  forint  áll  rendelkezésre  ebben  a  2013-2020-as 
költségvetési  ciklusban.  Nagyon  fontos  tudni,  hogy  most  2016-ban  írják  ki  ennek  az 
összegnek a 80 %-át és csak a 20 %-át 2018-ban. Tehát ez az év ami hatalmas lehetőség 
Devecsernek.  Mindenképpen  azt  tartom elfogadhatónak,  hogyha   a  mi  járásunk  lakosság 
arányosan, minimum lakosság arányosan részesül ebből az összegből, ebből az 55 milliárd 
forintból.  Ami azt jelenti ezek a pályázatok, hogyha  azt nézzük mekkora összeggel tervezzük 



a  megvalósítást,  ha  összeadjuk  ezeket  az  összegeket,  akkor  bőven  azon  a  határon  belül 
vagyunk, ami nekünk jár. Meg remélem, hogy jut is. Itt olyan feladatokra kérünk támogatást, 
ami kötelezőfeladat. Több esetben olyan dologra kérünk támogatást, aminek a kivitelezése, pl. 
a  Torna-patak  esetében  már  nem  várhat  tovább  magára  és  sorolhatnám.  Tehát  én  azt 
gondolom, hogy itt eséllyel tudunk most forráshoz jutni. De nyilván itt a tervezési költségeket 
idén kell kifizetni, annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy ezeken a pályázatokon  nyerünk-e, 
vagy nem.

Bendes István jegyző: Még egyszer  mondom nyerünk,  mert a  pályázatok része tervezés. 
Először be kell adni az alapanyagot. A fixanyagot, a tervet akkor kérik amikor nyerünk.   

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Addig nem tudunk csinálni semmit sem. A 
következő,  hogy  elmondok  egy  szépséghibáját  az  egésznek.  Itt  a  közlekedésfejlesztő 
koncepcióban  megint  úgy néz  ki,  hogy lemaradunk,  hol  ott  esélyünk  van,  mert  a  Győr-
Tapolca összekötő út prioritás alatt van. Na most Pápáig az autópálya, már döntöttek, hogy 
Pápáig az autópálya elkészül. Tapolca erősködik, hogy ők is jöjjenek erre felé. Mi pedig itt 
leszünk középen, és nem tudunk érvényt szerezni, pedig nekünk, van a legnagyobb esélyünk, 
itt  a  8-as  csomópont  kuriáns  megoldás  legyen.  A  korábbi  Képviselő-testület  a  nagy 
tiltakozásunk ellenére, lemondott a 47.500.000,- Ft-os előkészítésről. Ez fog hiányozni most, 
nagyon,  nagyon,  mert  egyszerűen  nem lesz  most  lehetőségünk.  Mert  aki  kész  tervekkel 
rendelkezik, azok ugrani fognak. Ugyan így leszünk a honvédségi területnek az ívó-víz és 
szennyvíz  ellátás  tervezésével,  illetve  megvalósításával.  Annak  idején  elindítottuk,  két 
tulajdonos  megakadályozta,  hogy  a  terveket  jóváhagyja,  engedélyezési  terv  szinten  van 
készen.  Megint  ott  vagyunk.  Azért  mondtam,  nagyon  szép  megható  szöveggel  kell 
előkészíteni az egészet, mert másképp úgy sem tudnak rajtunk segíteni. Magunkon így nem 
tudunk segíteni. Köszönöm.

Bendes István jegyző: Ehhez kérnék segítséget,  hogy az a megható szöveg legyen,  amit 
kiadtunk a Képviselő-testület számára. Többen is tudják, hogy elég sok pályázatát készítette 
az  ADITUS  Tanácsadó  és  Szolgáltató  Zrt.  az  Önkormányzatnak.  Szeretnénk  velük  egy 
stratégiai  együttműködési  megállapodást  kötni,  hogy  a  TOP-okat  rakják  össze  annak 
megfelelően,  hogy jó  legyen.  És  ez  úton  terveztük,  amit  elnyertünk  a  34  millió  forintos 
ÁROP-ot így közösen, már az új testülettel és előtte már volt néhány nyertes pályázata az 
Önkormányzattal.  Ütőképesek,  itt  vannak  Veszprémben.  Megvan  minden  privilégiumuk, 
megvan minden korábbi anyag Devecserből. A korábbi összeggel javasolnánk, hogy kössünk 
egy együttműködési megállapodást velük, hogy a szép szövegek azok szintjén készüljenek el, 
amire valóban nekünk szükségünk van.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ez nem kerül nekünk mos semmibe ugye?

Bendes István jegyző: Nem kerül semmibe. De döntést kell hozni, hogy kötünk. De nekünk 
pénzbe nem kerül.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Mi nekünk nem kerül sikerdíjba?

Bendes István jegyző: Nem kerül. Szó se lehet róla, hogy az Önkormányzat sikerdíjat fizet 
ezért, tehát azt nem kell. Sem sikerdíjban, sem semmi egyéb díjban nem vagyunk hajlandók 



partnerek lenni. 

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata és az ADITUS Tanácsadó és 
Szolgáltató Zrt. között létrejövő Stratégiai Együttműködési Megállapodást az előterjesztés 
szerint hagyja jóvá. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t értesítse és a megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő:  1-2./ azonnal, folyamatos

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

22/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata és az 
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. között létrejövő Stratégiai 
Együttműködési Megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t értesítse és a 
megállapodást aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő:  1-2./ azonnal, folyamatos

c) A Devecseri Tandem Szociális Szövetkezet székhelye, telephelye

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



Bendes István jegyző:  Elkészült a Re-cikli Műhely igazából nem az a nevük, mondták, hogy 
már  tanuljuk meg a nevüket,  hogy Devecseri  Tandem Szociális  Szövetkezet.  A Devecser, 
Deák tér 2-ben elkészült az üzem. Lassan üzemelni fog, már a szerszámokat szedegetik össze. 
Kérték, hogy be is jegyeztethessék magukat oda. Eddig nem tették. Ehhez is kell a Képviselő-
testület hozzájárulása.

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület járuljon  hozzá ahhoz, hogy a Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 8460 Devecser, Deák tér 2. szám alatti ingatlanát a Devecseri Tandem 
Szociális Szövetkezet székhelyeként és telephelyeként –  a kialakított bicikliműhely miatt – 
használja. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Szövetkezetet 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

23/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ A Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő 8460 Devecser, Deák tér 2. szám 
alatti ingatlanát a Devecseri Tandem Szociális Szövetkezet 
székhelyeként és telephelyeként –  a kialakított bicikliműhely miatt – 
használja. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal



d) Rákóczi Szövetség kérelme

Bendes István jegyző: Minden évben szoktuk támogatni 20.000,-  Ft-os nagyságrenddel a 
Rákóczi Szövetséget. Támogassuk-e idén? Tudjuk, ők a Felvidéki magyarok iskoláztatásában 
nyújtanak folyamatosan segítséget ilyen ösztöndíjakkal.

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

Ferenczi Gábor polgármester: Tavaly is adtunk.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Hát az nem jelenti azt, hogy az idén is kötelező 
adni.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. 

Bendes István jegyző: Támogatható-e?

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. em. 1.) 
kérelmének adjon  helyt, és a Felvidéki magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak 
támogatására 20.000,-Ft-os támogatást nyújtson, melyet az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe tervezzen be.
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy a  szükséges  intézkedéseket 
megtegye és a fenti döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./azonnal, folyamatos

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

24/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

1./ A Képviselő-testület a Rákóczi  Szövetség (1027 Budapest, Szász 



Károly utca 1. IV. em. 1.) kérelmének adjon  helyt, és a Felvidéki 
magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatására 
20.000,-Ft-os támogatást nyújtson, melyet az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe tervezzen be.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./azonnal, folyamatos

e) A Devecseri Római Katolikus Plébánia kérelme

Bendes     István     jegyző:   Kérelem érkezett a Devecseri Római Katolikus Plébániáról, Dr. Fodor 
János plébános úrtól. Azt kéri a plébános úr az Önkormányzattól, hogy támogassuk a 
templom külső falának felújítását. A kérelemben nincs bent összeg, nem tudunk mi sem 
összeget mondani, ennek utána kell még járni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Én egyetértek azzal, hogy ezt a templomot fel 
kell újítani, nagyon siralmas állapotban van.

Bendes     István     jegyző:   Itt pályázni is jó lenne. Úgy tudom, hogy a Leader pályázatban is van 
templom felújításra pénz.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Mayer Gábort kérdezi, hogy 2004-ben, vagy 
2005-ben újítottuk fel ezt a templomot? Igen, egyszer már adtunk 500.000,- Ft-ot.

Mayer     Gábor     Oktatási;     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;      Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   A probléma a következő az iskolaépület felőli hátsórésznél potyog le a 
vakolat, a tetőnek a külső vége. Általában a szülők is ott várják a gyermekeket az iskolából és 
attól félnek, nehogy valami a fejükre potyogjon. A probléma az, hogy igazából a templomnak, 
illetve az egyháznak ott nincs egy négyzetméternyi területe se, ha körül nézünk mind 
önkormányzati tulajdon.  Természetesen ők is szeretnének pályázni. Lesz rá pályázat, ők is 
figyelik. Ha a pályázatot nem is önerőből, de ehhez az Önkormányzat segítségét is kérik. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Igen,  és  javaslom,  hogy  támogassuk.  De 
várjuk  meg  azt,  lehet,  hogy  közös  pályázaton  is  részt  tudunk  majd  venni.  Egyébként 
megmondom, én készítettem fotókat a környező templomokról és most a devecseri templom 
az  egyik  legrondább.  Nem tudom, hogy a felújítás  során ez  a  felsőrész,  ez a  lemezfedés 
hogyan valósult meg. Le lett-e egyáltalán kezelve, vagy ilyen bontott anyag lett beépítve, mert 
a pala az most is hiányos. El kell menni Kolontárra ők a vörösiszap pénzből milyen szépen 
helyre hozták a templomot. Nekünk ez lemaradt, kimaradt valahogy a gondolkodásból. Egy 



olyan létesítményről van szó, amit mindenki megnéz és most már azt lehet mondani, hogy a 
Kossuth utcával együtt, ami kiesett ebből az egész rendszerből, ez azt átjáró rész ez szenvedte 
meg a legtöbb kárt és sajnos erre egy fillért nem fordítottunk sem a Katasztrófavédelem, sem 
az Önkormányzat, ezért ezt a lepusztult állapotot kell most nézegetnünk. Tessék polgármester 
úr. 

Bendes István jegyző és Ács Attila ügyvezető igazgató elhagyta az üléstermet.

Ferenczi  Gábor polgármester: Köszönöm elnök úr.  Talán megoldást  jelenthet az egyház 
anyagi gondjaira, hogy  elképzelhető, hogy tudunk vevőt találni arra a kb. 10.000 m2 területre, 
amire tavaly már kértünk árajánlatot. Kb. 10 millió forint az az összeg, amiért a plébános úr, 
illetve  a  Katolikus  Egyház  értékesítene  az  Önkormányzatnak.  Ismételten  megkeresett  egy 
vállalkozói  kör,  hogy  esetlegesen  egy  bevásárlási  lehetőséget  lehetne  azon  a  területen 
létrehozni. Akkor egyből lenne a templom felújításra is pénz. Természetesen én magam is 
támogatom, hogy a költségvetésünkben valamekkora összeget különítsünk el. Mindenképpen 
fontos az a fajta közösségszervező tevékenység, amit a plébános úr itt Devecserben folytat. 
Úgyhogy meglátjuk a költségvetéskor.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Igen.  Köszönöm  szépen.  Szeretném 
tájékoztatni  a  bizottságot,  hogy  Bogdán  úrral  egy  rövid  csevegés  után  olyan  álláspontra 
jutottunk,  hogy  a  Polus  Coop,  illetve  a  Bogdán  úr  érdekeltségi  köre  is  érdeklődik  egy 
devecseri  nagyobb  áruház  kialakításában.  Meg  kell  keresni  a  lehetőséget  és  akkor  egy 
konkurencia el tud indulni. Én vázoltam neki, hogy milyen elképzelések vannak, hogy mit 
lehetne és pont ott fent, azon  a területen, a tavak melletti területen itt ki lehet alakítani a 
parkolót,  nem külföldi,  hanem magyar  befektetőkkel,  amennyiben  a  Demján úr  helyett  a 
Csányi úr is az érdekeltségi körbe tartozik. Köszönöm. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ha már így nevesítettük az üzletláncot. Akkor én meg hadd 
mondjam el, hogy Auchannal és a CBA-val zajlanak egyeztetések. Tehát akkor már három 
olyan lenne.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Egyet hozzunk, csak egy telepedjen le.  

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Polus-Coop,  CBA,  illetve  az  Auchan  került  eddig  a 
látókörbe. Nekem még lenne egy-két mondani valóm. Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, 
hogy  tegnap  a  Sportegyesület  elnöke  járt  nálunk  és  kértem  tőle,  hogy  egy  részletes 
tájékoztatót,  egyfajta  üzleti  tervet  legyenek szívesek letenni  a  Képviselő-testület  asztalára, 
hogy tudjunk dönteni az idei évi támogatásukról. Ebben a számban a Devecseri Ujságban lesz 
egy részletes leírás, hogy milyen pályázathoz kérik az Önkormányzat támogatását. Én úgy 
gondolom, hogyha a működésükről is februárban egy részletes tájékoztatást  fogunk kapni, 
részletesebbet, tavaly.  Aztán az előbb jeleztem a személyi kérdést. Nem tudom, hogy itt a 
Bizottságon lehet mondani?
 



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Lehet, tőlem lehet mondani.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Arról  van  szó,  hogy  az  elmúlt  hetekben  nagyon  sokat 
egyeztettem a könyvtár és a művelődési ház dolgozóival. Azt tudjuk mindannyian, hogy a 
megyei könyvtár, jelenleg nem a devecseri könyvtáron keresztül szervezi a 39 településnek a 
könyvtári ellátását. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a devecseri könyvtár  könyvtárszakos 
ellátottsága egy fővel csökkent, sajnos már csak egy könyvtárosunk van. Úgy látta helyesnek 
a megyei könyvtár, hogy egy könyvtárossal jó ha el tudjuk látni a városi feladatokat, további 
38 települést nem vagyunk képesek ellátni. Egyébként szeretném megjegyezni, hogy Sümeg 
városa  leadta  azt  a  12  települést  akiket  eddig  ők  láttak  el  hasonló  okokból.  Ha  az 
információim helyesek, akkor ott egyetlen egy könyvtáros sincs jelenleg Sümeg városában. 
Nos,  mivel  a  tevékenység  most  már  nem  Devecseren  keresztül  történik,  ezért  nyilván 
gondolkodnunk kell azon, hogy milyen munkát tudunk adni annak a két kollégának, akinek 
eddig a munkaidejének a 100 %-át  az tette ki, hogy 39 településen mi láttuk el a könyvtári  
szolgáltatást. Amikor ez már korábban, valamikor ősszel napirendre került a testületi ülésen, 
akkor  viszont  átsiklottunk egy fontos  dolgon,  ami  azért  lényeges.  Ennek a két  embernek 
egyébként a bérét 100 %-ig Devecser Város Önkormányzata fizette annak ellenére, hogy nem 
Devecserben végeztek tevékenységet. Tehát én azt gondolom, amikor kifogásoltuk, hogy 39 
települést ellátunk, és a 39 település nem járul hozzá a költségekhez most így utólag kiderült, 
hogy jogosan kifogásoltuk.  Hát  azért  kérem szépen két  embernek a  teljes  évi  bére  azért, 
nyilván  Szabó  Kinga  kompetens,  hogy  ez  mennyibe  kerül,  de  azért  tokkal,  vonóval, 
járulékokkal együtt azért nem kevés pénz, több millió forintról beszélünk. Én azt gondolom, 
és  a  továbbiakban  is  igen  azt  mondom,  hogy  jogos  lett  volna  hozzájárulni  ezeknek  a 
településeknek,  ahogy ehhez  2013  előtt  hozzá  is  járultak.  Korábbi  rendszerben  mindenki 
szépen hozzájárult. Nem egy településnek kellett kifizetni mindent. Azért itt engedtessék meg 
Devecser szempontjából nézzük ezt a dolgot. De lényeg, a lényeg nyilván nem lehet az sem 
cél, hogy nincsen most ez a feladat, akkor ennek a két kollégának nem tudunk munkát adni. 
Valamilyen módon át  kell  szervezni  véleményem szerint  a  könyvtár  és  a  művelődési  ház 
dolgozói  állományát  és  arra  jutottunk  többszöri  egyeztetés  után,  hogy  Kurdi  Róbert 
kollégának hatékonyabban tudnánk feladatot adni, ha nem a művelődési ház állományában 
lenne, hanem az Önkormányzatnál. Én azt gondolom az lenne a helyes. Ezt kellene megvitatni 
a  Képviselő-testületnek,  illetve  én  arra  tennék  még  javaslatot,  tekintettel  a  lecsökkent 
könyvtári feladatokra és itt Mayer Gábor képviselő úrnak volt egy nagyon jó felvetése, hogy 
egy  virtuális  gyűjteményt  hozhatnánk  létre  azokból  a  későbbiekben  kiállítandó  kiállítási 
tárgyakból,  amik  rendelkezésre  állnak.  Ugye  szeretnénk  múzeumot,  helytörténeti 
gyűjteményt. Ennek az előkészítését elkezdhetnék a kollégák így, hogy felszabadult idejük és 
energiájuk van. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Nem tudom,  hogy az  Önkormányzat  most 
majd milyen feladatot tud adni, vagy átveszi. Gyakorlatilag arról van szó, hogy duzzasztani 
fogjuk az önkormányzati  létszámot. Teljesen mindegy, hogy a művelődési ház kapja meg, 
vagy  az  Önkormányzat.  Akkor  egyik  zsebből,  a  másikba.  Nem  tudom,  hogy  az 
Önkormányzatnak célszerű-e a létszámát így felbővíteni ezekkel a feladatokkal, mert 4 órában 
kerékpáros, 4 órában meg piacos, vagy nem tudom mit csinál. Csak valami feladatot akartok 
adni neki. Én megmondom őszintén nagyon át kell gondolni. Én a múltkor már mondtam erre, 
hogy ki kell számolni, hogy hogyan lehet ezt gazdaságosan megoldani. Mert itt ha létszámot, 
bármilyen létszámot fejlesztünk ez mind pénzbe kerül. Korábban az volt, hogy minél jobban 



szűkítsük a lehetőséget, és keressük azt, minél több bevétellel tudjuk megoldani azt. Nem 
tudom, hogy egyébként elbírjuk-e azokat a létszámokat. Biztos vagyok benne, hogy meg lehet 
tölteni feladatokkal. De, hogyan tudjuk megtölteni? Szerintem az Ági mellé kellene valaki, 
aki műszaki ember, aki ott, a mostani időszakban el fogja látni azokat a feladatokat. Mert az 
Önkormányzatnak olyan műszaki embere, aki a pályázatokkal, aki tisztában lenne azokkal a 
jogszabályokkal, azokkal a tervezési előírásokkal, amik kellenek itt a pályázatoknál, olyan ott 
nincs. Na, most hiába töltjük fel azokat a feladatokat.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Az a hivatal. 

Ferenczi Gábor polgármester: Most az Önkormányzatról beszélünk. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Nekem teljesen mindegy, hogy önkormányzat, 
vagy hivatal, hogy innen kapja a fizetését, vagy onnan kapja a fizetését. 

Ferenczi Gábor polgármester: Külön költségvetési forma.

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

Ferenczi Gábor polgármester: Nekem az az álláspontom és tényleg nem érdemes túlragozni 
ezt, szerintem abban egyet kell, hogy értsünk ne kelljen senkit elküldeni. Tehát, aki nálunk 
dolgozik, a mi felelősségünk az, hogy ezeknek az embereknek legyen jövedelmük másnap is. 
Én nem akarom azt felvállalni, hogy valakit elbocsájtunk most.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Nem az elbocsátásról van szó. Akkor most 
térjünk vissza a 2015-ös évre, hogy amikor a közmunkásokat egy, az egyben felvettük 
önkormányzati dolgozónak. Utána mindenki azt mondta jó, van rá fedezet. A végén kiderült, 
hogy még sem volt rá fedezet. Kínlódtunk. Többet nem lesz akkora bevételünk egyébként 
mint  2015-ben volt, hogy telkeket tudtunk értékesíteni. Most egyébként a 2016-os év, ha itt 
nem lesz bevételünk, ami  majd rendelkezésünkre áll egész kemény költségvetési évünk lesz. 
Ezt kell tudomásul venni.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én szerintem nem érdemes ennyire pesszimistának lenni.

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

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Elnök  úr  tavaly  is  mondta,  havi  6-7  millió  forinttal  fog 
növekedni a hiányunk. Ezzel szemben 2 millió plusszal zártuk az évet. 

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

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nyilván  volt  bevételünk.  Miért?  A korábbi  években  is 
megvolt  a lehetősége annak, hogy bevételt  teremtsünk. Az idei évben nekünk is meg kell 
teremteni  a  lehetőséget,  hogy bevétele  legyen a  városnak.  Most  nyilván még várunk egy 
telekértékesítést.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Én  nem  vagyok  pesszimista.  Én 
szakemberként  látom egyébként az egészet. Megmondom őszintén, én mindig azt szerettem, 
hogyha  az  egy  forintból  tudtam  kettőt  és  nem  annak  örültem,  hogy  megmaradt  az  egy 
forintom. Itt zárjuk le ezt a vitát. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Csak annyit hadd emeljek ki még egyszer, hogy mindig 
mondta az elnök úr, hogy havi 6-7 millióval nő a hiány és év végén mégis 2 millió plusszal 
zártunk. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Hát onnan kaptam a tájékoztatót a pénzügyről, 
nem én találtam ki. Szerintem folyamatosan tettünk azért is, hogy az egyensúly megmaradjon. 
Nem? Nem így volt? Nem én találtam ki a számokat. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Világos.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   Mindig az aktuális pénzügyi helyzetről volt szó, most is 
arról van szó. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Mondtam, hogy egyik zsebből át a másikba. 
Teljesen mindegy.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   Most is a művelődési ház vezető ott van a hivatalban. 
Én is mondogattam neki, aki itt van, itt a vezető, annak kellene a legjobban tudni azt, hogy hol 
lehet. Nemcsak arra kell gondolni, hogy kiadás csökkentés, mert az majd automatikus lesz. 
Mert most ha két ember nyugdíjazással ki megy akkor vissza fog maradni az az összeg. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Így van.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   A másik oldal meg az, hogy hol lehetne egy kicsit 
bevételre szert tenni?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Hát a feladatot is el kell végezni. Könyörgöm. 
Hiába.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   Persze, hogy el kell végezni a  feladatot, vagy esetleg 
még olyan plusz feladatot, ami még esetleg jobban vonzaná a művelődési házba, filmvetítés, 
vagy valami olyan.

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

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   De én annyira vártam volna, aki itt van bent a 
rendszerben, ismeri a helyi szokásokat, hogy találjanak ki valamit. Hiába. Ha tudnánk mindet 
támogatni, ha százezer forintot befektetni és mind ahogy tetszett mondani lesz kétszáz.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Így van. Egy pillanat még annyit. 
Emlékezzünk vissza a 2015-ös év költségvetési elfogadásánál, amikor én bátorkodtam 
megjegyezni, hogy igen a könyvtárnak nagyon magas a költségvetése. Mi volt rá a válasz 
kapjuk ám a támogatásokat, lesz itt bevétel. A végén kiderült, hogy az a 3 millió forint, ami 
egyébként is 4 millió forint ami jött, a többi elmaradt. Úgyhogy meglettünk vezetve. Utána mi 
történt?  Amikor a könyvtárigazgatónak felvetettem, hogy itt valami félreértés van, hogy nem 
tetszett tájékoztatni, hogy a települések nem fizetik már a hozzájárulást. Hát nincs jelentősége. 
Ezért jutottunk ide. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester:   Elnök úr, ha megengedné, az alap problémát még nem 
oldottuk meg. Egyébként én is tanultam közgazdaságtant, igaz, hogy nem fejeztem be. Elnök 
úr sem fejezte be.

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

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Közgazdászként?

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

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     bizottság     tagja:   El kell mennem és, mivel már a bizottságnak több 
tárgyalandó témája nincs a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 
ülését 15:36 órakor bezárom.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Nem akarjuk az embert elküldeni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Elküldésről szó sincsen.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Akkor, hadd mondjam. A következő a problémám. Én nem 
tartom azt korrektnek más önkormányzati dolgozókkal szemben, hogy embereket úgy 
fizetünk, hogy nincsen értelmes elfoglaltságuk. Tehát, van egy üres művelődési ház, van egy 
gyönyörű, de üres könyvtárunk és foglalkoztatunk egy csomó embert úgy, hogy közben 
nagyon szép a környezet és az is jó, hogy senki nem zavar minket. Az a baj, hogy olvasók 
sem zavarnak minket. A művelődési házban sem szokott minket zavarni senki, amikor ott 2-3 
órákat eltöltünk délelőtt együtt. Tehát én szeretnék valamilyen feladatot rendelni ahhoz a 
bérhez, amit egyébkén kifizetünk. Na, most nem létszám bővítésről beszélek, mert ezek az 
emberek eddig is a mi létszám állományunkban voltak. Hanem azt szeretném, ha értelmes, 
hasznos feladatot adnánk ezeknek az embereknek. Kurdi Róberttel beszéltem, ő nagyon 
szívesen megcsinál mindent. Kapjon feladatot. Én meg szeretnék neki feladatot adni. 



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   És azt a feladatot a 
művelődési házban ki fogja ellátni? 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Milyen feladatról beszélünk?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Hát amit a Kurdi Róbert 
csinál. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   De nincs feladat. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Hát nem tudtam egyébként, 
hogy nem csinálnak semmit sem.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Reggel 8 órától nyitva a művelődési ház. Ha nincsen 
rendezvényünk, akkor nincsen feladat. Akkor mit csinálunk ott? Tehát őrizzük a művelődési 
házat, ha valaki bejön, nehogy elvigyen valamit. Ez a probléma. Ezt eddig senki nem merte 
előhozni, merthogy ezek nem udvarias szavak, de ez a helyzet. Alig több mint ezer olvasónk 
van itt ebben a könyvtárban.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Abból nem lehet megélni. Az 
internet korszakában ne is várjuk el, hogy az emberek olvasni fognak. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Rendezvényekkel megtölteni. Egyébként hozzá kell tenni még mindig sok az 
egyetemista, a főiskolás, aki bejönnek a könyvtárba, mert őnekik mindent meg tudnak hozatni 
amire szükségük van. A könyvtár minőségileg szerintem még mindig nagyon jó.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem is arról van szó. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Ha elküldeni nem akarunk embereket azt meg kellene vizsgálni, annyiszor 
mondtuk már mozi. Hozzánk jött a kérés egyébként, mi továbbítottuk, hogy egy mobil 3D-s 
mozirendszer települt ide ki, és több előadást óriási bevétellel megcsináltak. Ezt érdemes 
volna megnézni. A másik meg, amiről a polgármester úrral is beszéltünk, hogy a művelődési 
házban a székeknek a mobillá tétele.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Hát erről beszélünk. Óriási 
bevételi lehetőség. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető:   Többször hallottam, hogy itt van a gyönyörű, szép 
épület, és ha összerugdossák és lehányják a falat.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Az iskolában is összerugdossák a falat, bevétel van belőle. Le kell csiszolni, 
le kell festeni bizonyos időnként. Hát nincs egy olyan hely Devecserben, ahol egy igazi táncos 
mulatságot meg lehetne rendezni, tartani. 



Ferenczi     Gábor     polgármester:   És akkor mi lesz a Kurdi Robival? A székeket támogatom 
természetesen. Székeket már két millió forintból ki lehetne cserélni az összest. De feladat 
adott szegény Kurdi Róbertnek.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Hát akkor meg fel kell venni 
és adni kell a feladatot. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Lesz feladat. Ő a jelenlegi bérezésével vállalja a 
rendezvényeknek a hangosítását.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Ha a Kurdi Robit át akarjátok 
venni, akkor én azt támogatom. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Csak kapjon feladatot még.

Több kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Jó akkor vegyük át. Szeretném 
a vitát itt lezárni. Megállapítom,  hogy  a  jelenlévő  bizottsági  tagok  száma  4  fő,  a 
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy Kurdi Róbert 
a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  dolgozója  átkerüljön  az  Önkormányzat 
állományába.

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

25/2016.     (I.   2  6.)     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság egyetért azzal, hogy Kurdi Róbert 
a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozója átkerüljön 
az Önkormányzat állományába.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A bérezésnél meg 
egyeztessenek, nézzék meg, hogy milyen lehetőségek vannak és térjünk vissza rá. Azért még 
egy kérdésem lenne. Akkor a Kurdi Róbert ugyan olyan állományba kerül az 
Önkormányzatba amilyen állományban van, ha most munkatörvénykönyves, akkor 
munkatörvénykönyves?

Dukán     Gabriella     aljegyző:   Tehát a lényeg az, áthelyezéssel átkerül az Önkormányzathoz.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Így van, és ugyan az.

Dukán     Gabriella     aljegyző:   Folyamatos lesz, jogfolytonosan? 



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   És akkor nincs változás. 
Biztos, hogy nem köztisztviselő.

Dukán     Gabriella     aljegyző:   Biztos, hogy közalkalmazott. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Elnök úr. Még 3-4 gondolatra kapok lehetőséget? Ide 
tartozik, hogy arról is beszélgettek a könyvtár dolgozókkal, hogy lecsökkentenék a 
könyvtárnak a nyitvatartási idejét. Nálunk nagyobb településeken is van egy szünnap. Ajkán 
is van szünnap. Szerintem nyugodtan be lehetne iktatni egy szerdai szünnapot, ami nem 
jelenti azt, ha valamilyen eseményt kell  megrendezni szerdai napon, akkor nem lehetne 
kinyitni. Aztán  tegnap  megnéztük  a  fűtést  itt  a  kazánházban.  Úgy  néz  ki,  hogy  az 
megoldódhat. Mindössze három szivattyú, illetve termosztát vásárlásával végre külön lehetne 
bontani  a  könyvtárnak  meg  az  idősek  nappali  foglalkoztatójának  a  fűtését.  Majd  ehhez 
kérném a Képviselő-testületnek a támogatását. Kb. 400.000,- Ft, a Körisfalvi küldi majd az 
ajánlatot, aztán majd meg fogjuk ezt tárgyalni. Aztán nem tudom ki tud róla, ki nem. Volt 
december 16-án egy testületink, amikor itt volt az Orbán Jánosnak, a Meggyeserdői Önkéntes 
Tűzoltó  Egyesületnek  az  ügyvédje,  elfelejtették  tájékoztatni  akkor  a  jelenlévőket,  hogy 
december 11-én volt egy tűz. Azt hiszem december 16-án volt a testületi,  11-én meg volt egy 
tűzeset, amiről szerintem senki nem tudott, de a Katasztrófavédelem sem tudott, mert őket 
meg december 28-án tájékoztatták. Ha jól mondom az időpontokat, akkor 28-án tájékoztatták 
a Katasztrófavédelmet, 30-án meg téged Ági, ha jól tudom így volt. Na, most a szerződésben 
világosan feketén-fehéren benne van, mivel  önkormányzati  ingatlanról  van szó,  bármilyen 
esetben, amikor vis-maior van, akkor az Önkormányzatot értesíteni kell. Ami azt jelenti, hogy 
december 11-én minket fel kellett volna hívni telefonon, hogy elnézést,  de felgyújtottuk a 
kazánházat. Azért elképesztő, hogy ma van január 26-a, engem hivatalosan mind a mai napig, 
a  Meggyeserdői  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  részéről  mind  a  mai  napig  senki  nem 
tájékoztatott. Tehát a Katasztrófavédelemtől kaptam tájékoztatást, hogy volt ott egy tűz. Most 
a januárt  úgy kezdtük, hogy egy építésügyi,  igazságügyi  szakértőt felkértem, hogy legyen 
szíves  felmérni  az  Önkormányzat  kárát,  ami  el  is  készült.  2.200.000,-  Ft  +  ÁFA kár 
keletkezett azzal, hogy ott a kazánház teljesen kiégett. Egyébként, ha már itt volt, gondoltam 
felméretem vele a kerítésben okozott kárt is, ami kb. 400.000,- Ft, ami a másik oldalon volt. 
Amikor  a  rendszám  nélküli  autó  szintén  Orbán  János  tulajdonában,  ittas  sofőrrel  a 
jobboldalról  a  baloldalára,  vagy fordítva,  szeretett  volna  átmenni,  minden  bizonnyal  egy 
költöztetést intéztek akkor éjszaka. Hát nem sikerült azon a nagy kapun bemenni, hát  több 
mint 400.000,-  Ft  kára lett az Önkormányzatnak. Megmondom őszintén én már túl vagyok 
azon a bizonyos poháron, amiből már kicsordul a víz. Tehát decemberben még erről a tűzről 
nem is tudtunk, amikor azt mondtam, hogy lehet csomagolni szépen. Ez még utána történt, 
hogy erről is tudomást szereztünk. Tehát itt mi kell még ahhoz történnie, már volt tűz, illegális 
hulladékégetés, ott tartja az állatait. Mai napig meg nem keresett senkit azzal, hogy bocs, de 
állatokat tartok. Bocs meg autót bontok. Meg nem is fizet mellékesen. Tehát a baloldalra egy 
fillért sem fizet. Azért kell könyörögnünk, hogy legalább azt a rezsit, amit ő használ el, azt az 
Önkormányzatnak  megtérítse,  mert  mi  megelőlegezzük,  mert  mi  kifizetjük  az  összes 
szolgáltatónak.  A  jobb  oldalra  meg  érdemes.  Most  már  ott  sem  fizet.  Fantasztikus. 
Mindenesetre kértük az ügyvédjét, hogy látogasson meg minket, ha jól emlékszem február 8-
án ez megtörténik. Én a történtekre azt gondolom, hogy a békés úton történő elválást kellene 
választani. Tehát szépen összecsomagol, bepakol a rendszám nélküli furgonba, aztán elhagyja 
a bal oldalt. Akkor aztán még a jobb oldalról esetleg tudunk még tárgyalni, hogy ott marad-e. 
De ennek a feltétele, hogy a bal oldalról szépen elvonul. Ez az én álláspontom. Ezt fontosnak 
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