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Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május  25-én 
(szerdán) 17:05 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
 8460 Devecser, Petőfi tér 5.

Jelen vannak: Ferenczi Gábor polgármester
Bognár Ferencné
Boldizsár Zsolt
Holczinger László 
Kozma György                 

                         Mayer Gábor 
                         Óvári Márton              képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Vörös Istvánné jegyzőkönyvvezető

Jelen van még kb. 50 fő állampolgár.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nagy tisztelettel és sok  szeretettel köszöntök mindenkit 
Devecser Város Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, 
hogy a 7 fő Képviselő-testületből mindannyian jelen vagyunk, tehát a mai ülésünk 
határozatképes. A nyilvános ülést megnyitom.

N A P I  R  E  N D    E  L Ő  T T

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Engedjék meg, hogy napirend előtt néhány gondolatot 
megosszak önökkel. Egyrészről azért is, mert a meghirdetett napirend szerint egy tájékoztató 
is elfogadásra kell, kerüljön a lejárt határidejű önkormányzati döntések, rendeletek, 



határozatok végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések 
nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Nyilván ezzel kapcsolatban az anyagot a Tisztelt 
Képviselőtársak megkapták. De én még szeretnék néhány kiegészítéssel élni. A május 11.-ei 
testületi ülésünk sajnos úgy ért véget, hogy nem tudtuk végig tárgyalni az előzetesen 
meghirdetetteknek megfelelően a napirendi pontokat, mivel a Képviselő-testületünkből 5-en 
ezen az ülésen, ha jól emlékszem a 3. napirendi pont tárgyalásakor távoztak az ülésről.

Óvári     Márton     képviselő:   Négyen.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Bocsánat,  négyen  az  ülés  helyszínről. Nyilván ennek az 
egyik oka, hogy a mai ülésen rengeteg napirendi pontot kell tárgyalni. Ezért szeretnék itt és 
most napirendi pont előtt egy javaslattal élni. Már csak azért is, mert a Devecseri Ujság most 
megjelenő számában Váti Ferencnek, a Devecseri Ujság újságírójának megjelent egy írása 
„Morgolódásaim” címmel, amiből én magamra vonatkoztatnám azt a részt, amely arról szól, 
hogy a képviselő-testületi ülések nagyon sokszor úgy zajlanak sajnos a településünkön, ami 
nem méltó a városhoz. Most ezzel a résszel egyet kell, értsek, és a magam részéről is 
természetesen ezt sajnálom. Ennek érdekében az lenne a javaslatom, hogy azokat a 
véleményeket, amelyeket a Tisztelt Lakosság úgy érez, hogy szeretné egy nagyobb 
nyilvánosság előtt megfogalmazni és szeretné, hogyha ezek a vélemények eljutnának a 
Képviselő-testület tagjaihoz is. Akkor ezeket a véleményeket ne a képviselő-testületi ülésen 
fogalmazzák meg, hanem az én véleményem szerint egy lakossági fórumon. Én ebben kérném 
a Tisztelt Képviselőtársaknak a konstruktivitását, hogy június második felében hívjunk össze 
egy lakossági fórumot, annak érdekében, hogy a lakossággal egyrészről a Képviselő-testület 
kapcsolatba tudjon kerülni és a lakossági véleményekre reagálni tudjunk. Tehát az lenne a 
legnagyobb tisztelettel a kérésem, hogy ezen az ülésen mindannyian próbáljuk meg azokat a 
játékszabályokat betartani, amelyek egy  Képviselő-testületre vonatkoznak. Tehát a 
jelenlévőket arra szeretném kérni, hogy a hozzászólásaikat majd  ezen a lakossági fórumon 
tegyék meg. Én a magam részéről egy június végi időpontot javasolnék egy lakossági fórum 
tartására tekintettel arra, hogy a június nagyon sűrű hónap lesz, rengeteg önkormányzati, 
illetve művelődési ház által szervezett rendezvényünk lesz. Többek között Városi napok, 
Trianoni megemlékezés, Jótékonysági koncert a Devecseri Fúvós Zenekar javára, hogy csak 
néhányat kiemeljek. Azt gondolom, hogy június utolsó hete az egy megfelelő időpont lenne. 
Nos, amit még szeretnék elmondani, hogy május 11.-e után, az után az ominózus ülés után, 
amit sajnos nem sikerült befejeznünk öt képviselőtársam egy javaslattal fordul hozzám, mint 
polgármesterhez egy beadvánnyal. Először érkezett egy javaslat, amelyet Kozma György, 
Holczinger László, Óvári Márton, Mayer Gábor és Boldizsár Zsolt képviselő urak jegyeztek. 
Ami úgy  hangzik, hogy „Tisztel Polgármester úr! Alulírottak zárt körülmények között 
tartandó rendkívüli testületi ülés összehívását kérjük az alábbi napirendi pontok megvitatása 
tárgyában. Május 11-én megszakított testületi ülés elmaradt napirendi pontjai, meggyeserdei 
területen megtartott fórum, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Devecseri Ujság, Média. Na, 
most ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a mindannyiunkra vonatkozó 
önkormányzati törvény 46-os paragrafus 1. pontja úgy rendelkezik, ami azt gondolom, hogy 
irányadó, hogy a Képviselő-testület ülése nyilvános. Tehát ez az alaphelyzet. Zárt ülést 
összehívni egy félbe maradt testületi ülésnek a folytatására, ahol rengeteg olyan döntés 
születik, illetve  rengeteg olyan témát tárgyal a Képviselő-testület, amely közérdekű ügy 
nyilvánvalóan nem lehetséges. Hogyha ily módon hívnánk össze zárt ülést, akkor 
véleményem szerint ezt törvény sértően tennénk. Rendelkezik arról is a törvény, az 
önkormányzati törvény, hogy mely esetekben viszont kötelező érvényű zárt ülés tartása. Most 
ezt nem részletezem, ezt nagyjából mindenki tudja. Bizonyos személyi kérdésekben, 



pályázatok kiírása esetében, bizonyos fegyelmi büntetések kiszabása esetén kell kötelező 
érvénnyel zárt ülést tartani. Tehát ily módon ennek a kérésnek eleget tenni nem tudtam. Meg 
nem is tudok. És ezen a mai ülésen tervezzük, hogy folytatjuk ennek a május 11.-i 
megszakított testületi ülés elmaradt napirendi pontjainak a tárgyalását. Aztán mivel az előző 
ülésen hozott a Képviselő-testület egy döntést, amely a költségvetési rendeletünknek a 
módosítása által arról szól, hogy a polgármester a saját hatáskörében hozott döntéseinél, 
bizonyos beszerzéseknél, operatív feladatok  ellátásánál a jelenleg még  érvényben lévő 
300.000,-Ft-os polgármesteri keretösszeget 50.000,-Ft-ra lecsökkenti, ezt 4 igen és 2 nem 
szavazattal elfogadta a május 11.-i ülésen a Képviselő-testület. Tekintettel erre  múlt hét 
csütörtökre én magam kezdeményeztem egy rendkívüli nyilvános ülésnek az összehívását, 
tekintettel arra és ez az indoklásban is szerepelt, hogy éppen a kamerabeszerzés miatt, ami 
meghaladja az 50.000,- Ft-os értékhatárt szükségesnek tartottam volna, hogy ezt a Képviselő-
testülettel áttárgyaljuk és ennek a kamerának a beszerzéséről közösen döntsünk. Szerettem 
volna a Trianoni emlékhely kialakításáról is egy képviselő-testületi vitát, egy döntést 
kezdeményezni. Illetve volt még egy harmadik napirendi pont. Még pedig művelődési ház 
bejáratánál a leszakadt mennyezetnek az azonnali javítása, ami balesetveszély elhárítás miatt 
lenne szükséges. És azt gondolom, hogy mind a három napirendi pontot kellőképpen 
megindokoltam és erre a testületi ülésre a Tisztelt Képviselőtársak nem jöttek el. Na, most a 
kérdés az, hogyha a Képviselő-testület hoz egy döntést arról, hogy a polgármesternek a napi 
operatív feladatellátásánál a keretösszegét a döntéseinél 300.000,-Ft-ról lecsökkentjük 
50.000,-Ft-ra és, hogy áthidaljuk ezt a problémát egy rendkívüli ülést összehívunk, akkor 
mégis hogyan lehet operatívan betartani azt a rendeletet, amikor a képviselő-testületi ülésre 
viszont nem jönnek el a Tisztelt Képviselőtársak. Én nekem ez a nagy dilemmám. Az előző 
ülésen is jeleztem, hogy jogorvoslati lehetőséggel szeretnék élni. A Kormányhivataltól 
szeretnék erre a problémakörre valamilyen megoldást várni, mert véleményem szerint ezzel a 
döntéssel a város mindennapi működését veszélyezteti a Képviselő-testület. Jegyző úrnak 
jelezem az előző ülésen is, hogy újra tárgyalásra ezt a napirendi pontot visszaküldöm  a 
Tisztelt Képviselő-testületnek. Illetve élek azzal a polgármesteri jogommal, lehetőségemmel, 
hogy ameddig a rendeletmódosítást ismételten el nem fogadja a Tisztelt Képviselő-testület, 
úgy addig ennek a döntésnek a végrehajtását az önkormányzati törvény adta lehetőségemmel 
élve felfüggesztem. Na, most nyilván újra napirendre fog kerülni ez a rendeletmódosítás. 
Azért ezt ajánlanám a Tisztelt Képviselőtársak figyelmébe, tehát Borszörcsök szomszédos 
településen is egyébként 700.000,-Ft-os a polgármesteri keretösszeg. Azt gondolom, hogy 
Borszörcsökön lényegesen kisebb feladatellátással kell számolni az ottani polgármesternek. 
Jó. Tehát összefoglalva. Én egy lakossági fórumnak az összehívását kezdeményezem, illetve 
kérem, hogy még mielőtt a napirendet elfogadjuk, mérlegeljék a Tisztelt Képviselőtársak azt, 
hogy azt a napirendi pontot, amit most ismételten a testületi  ülés  elé  viszünk, tehát a 
polgármesteri költségkeretnek a lecsökkentését, azt érdemes-e ilyen körülmények között 
elfogadni. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e. Tessék, 
képviselő úr.

Mayer     Gábor     képviselő:   Köszönöm a szót polgármester úr. Két dolgot írtam fel hirtelen. 
Tehát a zárt ülési kérelem. Voltak napirendi pontok, és ahogy a polgármester úr nagyon 
helyesen mondta az utolsó napirend a könyvtár volt. Most akkor én kérem a polgármester 
urat, hogy egyeztessen a jegyzővel, ugyanis a könyvtár kérdésében a jegyző úr mondta, mivel, 
hogy személyi kérdéseket is érint ezért zárt ülésen tárgyaljuk. Ezért kértük a zárt ülést. 
Nekünk itt teljesen jó, hogyha nyilvános ülésen tárgyaljuk, szerintem. A másik a múltkori ülés 
befejeződése. Én azt szeretném kijelenteni, hogy a múltkori ülés azért fejeződött be, mert a 
polgármester nem tudta fenntartani a rendet. A SZMSZ és az Ötv. alapján a polgármester 
vezeti a  képviselő-testületi  ülést. Amennyiben rendbontók vannak, azokat vezettesse ki és 



amennyiben tényleg  úgy gondolja, vegye el a szót az illetőtől, a törvényes keretek között 
vezesse a képviselő-testületi ülést. Én csak ennyit kérnék, köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm képviselő úr. Picit  elbeszélünk egymás mellett. 
Én felolvastam, hogy mely napirendi pontokkal kezdeményezték a testületi ülésnek  a zárt, 
ahogy fogalmaztak, a zárt körülmények között való összehívását. Én azt kifogásolom 
természetesen, hogy egy félbe maradt  testületi ülés 10 napirendi pontja természetesen zárt 
körülmények között nem tárgyalható. Erre az önkormányzati törvény nem ad lehetőséget. Én 
arról nem beszéltem az imént, hogy az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kapcsolatos 
kérdéseinket, azokat ne lehetne zárt ülésen tárgyalni. Természetesen arról szó is volt, hogy ezt 
zárt ülésen fogjuk tárgyalni. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Tehát van egy napirendi pont, amit zárt ülésen kell tárgyalni, ezért 
kértük a zárt ülést.

Ferenczi     Gábor     képviselő:   Így van. Világos. De ebben a beadványban más is szerepelt. 
Ebben a beadványban az szerepel, hogy a május 11.-én elmaradt testületi ülés napirendi 
pontjainak pótlása.

Mayer     Gábor     képviselő:   És most zárt ülésen tárgyaljuk, kérdem. 

Bendes     István     jegyző:   Mi azt javasoltuk a gazdasági bizottság ülésén, mivel jövő héten fogad 
minket ez ügyben Veszprém Város Polgármestere és Jegyzője addig ennyi szerepeljen ezen a 
testületi ülésen erről a témáról, hogy ezt a tájékoztatást vegye tudomásul a Képviselő-testület, 
és utána folytassuk az erről szóló beszélgetést, ha ezen a megyei egyeztetésen túl vagyunk.

Mayer     Gábor     képviselő:   Jó. Tehát nyilvános napirendi pont lesz. Köszönöm szépen.

Kozma     György     képviselő:   Szeretnék hozzászólni. 

Ferenczi     Gábor     képviselő:   Tessék. 

Kozma     György     képviselő:   Visszatérve Mayer képviselőtársamhoz kapcsolódva itt van a 
rendkívüli ülés összehívásának a napirend javaslata. Nos, ezek közt a május 11.-i megszakított 
testületi ülésnek a napirendi pontjai is ott vannak, az igaz, de annak is volt több olyan 
aspektusa, ami egyébként kívánta, vagyongazdálkodási és személyi kérdések tekintetében a 
zárt ülés tartását.  Aztán a  május 11.-én megtartott fórum, ami szintén személyi jellegű 
megközelítést tartalmazott a tervezett felvetések ismeretében, bátran merem mondani. Aztán 
az Eötvös Megyei Könyvtár, amit említett a képviselő úr, az szintén. A Devecseri Ujság, 
média szintén személyi jellegű megközelítéseket és vagyongazdálkodási szempontokat is 
érintett. Mindegyik szempont egyébként alkalmas zárt ülés tartására polgármester úr. Tehát a 
személy és vagyongazdálkodás szintén ott van az önkormányzati törvényben, hogy mi alapján 
lehet egyébként összehívni zárt ülést, és milyen indokokkal. Tehát, hogyha már eltetszik 
olvasni azt a részét, akkor olvassa el a másikat is. Na, most a rendkívüli ülésre nem mentek el 
a Képviselő-testület tagjai. Hát, kérem szépen, ugye volt egy kezdeményezés, a polgármester 
úr ezt feltételezem, hogy megtudta és küldött egy másikat. Ugyan, azt gondolom, hogy az 
időrendi sorrendiség és a testületnek a tisztelete feltételezte volna, hogy ebben a sorrendben 
próbálja ezeket az üléseket megszervezni. Aztán kérem szépen még az első kérdés, amit 
megfogalmazott ilyen  költőien, hogy miért mentek ki. Szintén azt tudom mondani, amit az 
előbb a képviselőtársam mondott és az ön által beidézett önkormányzati törvény, illetve az 



SZMSZ alapján, ön jogosult arra, és kötelezett arra, hogy itt bent a tárgyaláson, vagy pedig a 
testületi-ülésen történteket koordinálja, a rendet fenntartja. Ha erre képtelen polgármester úr, 
akkor ne azokat hibáztassa, akik egyébként azért mentek ki, mert már többször nyilvánvalóvá 
tették, hogy így, ilyen körülmények között felelősséggel testületi ülést tartani nem lehet. És 
mivel az ön szimpatizánsai közül kerültek ki ezek az emberek, ezért fokozottan kell önnek 
felügyelnie ezeknek az embereknek a magatartását. A lakossági fórum. A lakossági fórumról 
azt tudom önnek mondani, a lakossági fórum a munkarendben azt hiszem, meghatározott 
időpontokban kerül megtartásra, erről határozott a testület. Nos, nagyon kérem, hogy 
egyébként akármilyen szempontok alapján ne változtassa ezt meg önhatalmúlag, mert megint 
a képviselő-testületi döntés kell valamilyen kommentálnia arról, hogy van-e testületi döntés 
arról, hogy egyáltalán ezt ön felhozhassa. Mert ezzel nem rendelkezik. Mert ha  nem 
rendelkezik valamivel, akkor nem hajthatom bele a többieket, hogy ezt a megközelítést, ezt a 
tervezetemet, gyakorlatilag úgymond a lakosság, vagy pedig a nyilvánosság nyomásával 
kikényszerítsem egyébként nyilvánvalóan a saját  céljaim, a politikai céljaim elérése 
érdekében. És erre példaképpen minden sértés nélkül a márciusban megrendezett fórumát 
tudnám felhozni, ahol eddig példa nélküli módon vezették le ezt a fórumot, egyébként a 
képviselők meghívása nélkül. Mindenképpen egyébként az önkormányzatnak a szimbólumait 
használva a meghívásokon, és azt a látszatot keltve, hogy ez önkormányzati rendezvény volt. 
Később ön ezt visszautasította mondván, hogy az ön rendezvénye volt. De elmondom 
magának azt is, hogy önkormányzati területen, tehát mint egy könyvtár, kultúrház, vagy 
bármilyen terület ott gondolom a Képviselő-testület állásfoglalása, vagy engedélye kell ahhoz, 
hogy egy ilyen jellegű eseményt, főleg, hogy a Képviselő-testület több tagjával szemben 
nyilvánul meg, tehát ott annak engedélyével tartsa meg.  De ezekre nem került sor. De én azt 
gondolom, hogy valamilyen módon, amikor minket ostoroz, akkor nézzen magába és 
gondolkozzon el azon, hogy vajon én mit tettem azért, hogy ez a helyzet ne exkalálodjon, 
vagy pedig ne alakuljon ki olyan módon, mert azért mégis furcsa dolog, hogy mindig azt kell 
hibáztatni, aki védekezik. Köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm képviselő úr, akkor engedje meg, hogy reagáljak 
az ön által elmondottakra. Hát  most, hogy kivédekezik, vagy ki támad nyilván ez nézőpont 
kérdése. Ugye a zárt üléssel kapcsolatban kérte, hogy olvassam fel azt is, ami a zárt ülésre 
vonatkozik az önkormányzati törvényben. A képviselő-testület zárt ülést tart önkormányzati 
hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés 
kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén. b) Zárt ülést tart az 
érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, 
fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. c)  Zárt 
ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén továbbá az általa kiírt pályázat 
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat, vagy 
más érintett üzleti érdekét sértené.

Kozma     György     képviselő:   Egyetértek. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ezekben az esetekben lehet zárt ülést elrendelni.  Akkor még 
egyszer tehát  volt május 17-én egy beadványuk. Ennek ugye  több pontja van, hogy mely 
pontokat szerették volna zárt körülmények között tárgyalni. Az első pont rögtön úgy indul, 
amely 11 vagy 10 napirendi pontot takar a május 11.-én megszakított testületi ülés elmaradt 
napirendi pontjai. Mind. Tehát én azt gondolom, hogyha most egyenként végig mennénk a 
május 11.-ei ülés napirendi pontjain. Egyébként én elhoztam magammal a május 11.-i ülés 
napirendi tervezetét. Most engedjék, hogy most ezt hadd ne olvassam fel. Akkor bizony itt a 
tervezett napirendeknek a 90 %-a semmi esetre sem meríti ki azokat a lehetőségeket, 



amelyeket zárt ülés összehívására az önkormányzati törvény biztosít. Itt van előttem az 
önkormányzati törvény kivonat. És még egyszer mondom, itt  van  előttem a  május 11.-i 
ülésnek a napirendi tervezete. Én azt gondolom valamennyien írástudó emberek vagyunk, 
tudjuk értelmezni mind a jogszabályokat, mind pedig az általunk tervezett napirendet. Aztán 
ugye folytatódott a történet. Mert miután én összehívtam csütörtökre a testületi ülést 
egyrészről a rendelet módosítása által előállt helyzet kapcsán, ugye  hogy 50.000,-Ft-os 
értékhatár feletti összeg döntéséről van szó. Másrészről egy baleset, illetve életveszély helyzet 
elhárításáról lett volna szó. Harmadrészt pedig ugye  a június 4.-i városi  Trianoni 
megemlékezés megtárgyalása ügyében. Én azt gondolom, hogy mind a három napirendi pont, 
amit én javasoltam az mind valóban közérdek, közügy. Ennek ellenére nem jöttek el. Viszont 
kaptam egy levelet, hogy az ön által a május 19.-én 8 órai kezdettel meghirdetett rendkívüli 
nyílt testületi ülésre, annak indokolatlanul erőltetett időszerűsége, illetve egyéb 
elfoglaltságunk miatt megjelenni alulírottak nem tudunk. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az 
ön által kért naprendi pontok mégis sürgős rendezést igényelnek, úgy javasoljuk, hogy az 
általunk időrendben előbb kért rendkívüli zárt testületi ülés napirendi pontjai közé vezesse fel. 
Nos, én ezt a beadványukat. Elnézést kérek, amit most mondani fogok. Én ezt a beadványukat 
zsarolásnak tekintem, amivel arra akartak rávenni, hogy egy teljesen jogszerűtlen, éppen az 
imént az önkormányzati törvény alapján idézett jogi lehetőség alapján. Képviselő úr látom, 
hogy.

Óvári     Márton     képviselő:   Mindig bólogatok, mikor polgármester úr beszél.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen, hát felolvastam a beadványukat. Tehát én ezt így 
értékeltem. És természetesen így ennek nem tudtam eleget tenni. Mert arra  akartak ezzel 
rávenni, hogy egy olyan beadványt fogadjak el, ami minden bizonnyal jogsértő lett volna, 
hiszen még egyszer mondom a képviselő-testületi ülés alapvetően nyilvános. Nem lehet 
kompletten egy testületi ülés, meghirdetett nyilvános testületi ülés anyagát zárt körülmények 
között tárgyalni. Azzal kapcsolatban pedig, hogy természetesen az én dolgom az ülés menetét, 
nyugodt, békés körülmények között biztosítani nyilván felelőssé tehető vagyok azért, hogy az 
előző testületi ülésen volt olyan lakossági megnyilvánulás, amely az én álláspontom szerint 
sem feltétlenül volt  oda való. De ezzel kapcsolatban pedig azt ajánlanám a szíves 
figyelmünkbe, mindannyiunknak a figyelmébe, hogyha úgy nyilvánulunk meg a várost érintő 
ügyekben, hogy az a lakosságnak az elégedettségét kiváltja, akkor én abban biztos vagyok, 
hogy a testületi üléseken, függetlenül a létszámától, illetve ideológiájától, világnézetétől 
függetlenül nem kapnák olyan hozzászólásokat a lakosság részéről, mint amilyent, 
alkalomadtán képviselőtársaim kaptak ezeken  a testületi üléseken. Tehát én azt gondolom, 
hogy ezt a munkánkkal tudjuk elérni. A tiszteletet nem megparancsolni tudjuk, hogy rá 
parancsolunk a lakosságra, hogy hogyan viselkedjenek egy képviselő-testületi ülésen, hanem 
a tiszteletét a lakosságnak szerintem  ki kell érdemelni. Ezt pedig a munkánkkal tudjuk ki 
érdemelni. Viszont annak érdekében, hogy a jövőben  mindannyiunk megelégedésére ezek a 
testületi ülések rendben le tudjanak zajlani, ezért tettem egy javaslatot, hogy egy lakossági 
fórumot hívjunk össze, amit akár minden hónapban összehívhatunk közösen, természetesen 
úgy, mint Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Amire mind a 7 képviselő-
testületi tag, én is önök is eljönnek és a lakosság ezen a lakossági fórumon, szabadon felteheti 
a kérdéseit. Én szerintem ez lenne a korrekt a részünkről és én szeretném is ezt szavazásra 
bocsátani, mégpedig oly módon, hogy ezt akár június utolsó hetében megtehetnénk. Tessék, 
képviselő úr.

Kozma     György     képviselő:   Most egy jól bejáratott megközelítéssel fogok élni polgármester 
úr. Lassan mondom, hogy megértse a polgármester úr is. A munkarendünkben van 



szabályozva, amit elfogadtunk a mindenkori fórumnak az időpontja. Tehát legyen szíves 
ehhez eljutni, ehhez a megállapításhoz és ebből kiindulva. A másik, köszönöm a kioktatást 
egyébként, csak az a problémám, hogy egyetértek egyébként ezzel a kioktatással, csak azzal a 
különbséggel, hogy nem betartatni, hanem betartani is kell azokat a szabályokat, amit másra 
nézve kötelezőnek tartom, magamra nézve meg megmagyarázom, hogy miért van másként. 
Köszönöm szépen.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Akkor én ezt a vitát lezárnám. Igen, tessék képviselő úr.

Óvári     Márton     képviselő:   A polgármester úr azt mondta, hogy felfüggesztette ezt a hozott 
határozatot. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Így van.

Óvári     Márton     képviselő:   Akkor kamunak tartom az összehívott rendkívüli testületi ülést, 
amin sajnos nem tudtam részt venni, különböző okok miatt én sem tudtam részt venni a 
rendkívüli testületi ülése, amit összehívott ez ügyben.  

Beszélgetés nézők között.

Kérem a polgármester urat, hogy szünetet rendeljünk el, hogyha esetleg nem bírja itt tovább a 
közvélemény.

Óvári     Márton     képviselő:   Felfüggesztette, az előbb lett itt mondva. Akkor miért kért 
rendkívüli ülést. Ezt én mégiscsak félrebeszélésnek tartom. A következő. Azt, hogy hogyan 
nyilvánulnak meg a tömegek, az megint egy  más kérdés, hogy mit akarunk, hogy hogyan 
nyilvánuljanak meg, meg hogy hogyan befolyásoljuk a tömeget, hogy manipuláljuk a 
tömeget, hogy hogyan nyilvánuljanak meg, adott esetben mondjuk 5 emberrel szemben. 
Ennek ékes bizonyítéka volt a fórum, amit a lomis piacon tartott, de ez majd egy külön téma 
lesz. Köszönöm. 

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék, képviselő asszony.

Bognár     Ferencné     képviselő:   Köszönöm szépen polgármester úr. Én megdöbbenve hallgatom 
most is, hogy eltérünk folyamatosan a tárgytól. Nem értik meg, amit a polgármester úr mond, 
elsősorban azért, mert én ott voltam a rendkívüli ülésen és az lepett meg a legjobban, amit ott 
a jegyző úr felolvasott. Ugyanis a rendkívüli ülésen az volt, hogy egy lapon írta le az összes 
képviselőtagom, tagtársam, vagy képviselőtársam azokat a dolgokat, hogy nem érnek rá azon 
a napon, hogy mindegyiknek ugyan azon a napon volt valami elfoglaltsága és most nem 
akarok személyeskedni semmiképpen, de van egy, aki az önkormányzatnak az 
alkalmazásában van és, hogy az önkormányzat érdekeit ne képviselje, főleg, ha a 
polgármester kéri az érdekes számomra. Ugyanakkor, hogy bárki összehívhat. Tehát itt láttam 
egy levelet, amivel kapcsolatban összehívhatnak egy rendkívüli ülést. Viszont a polgármester 
út nem hívhat össze Devecser érdekében egy rendkívüli ülést. Tehát ez nekem nagyon furcsa, 
úgyhogy végig kellene gondolni Óvári képviselő úrnak is azt, amit elmond, mert véleményem 
szerint nincs igaza ebben. Köszönöm. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Csak nagyon röviden Óvári képviselőnek annyit, hogy ezt 
önök megszavazták, mármint az 50.000,-Ft-os költségkeretet. Nyilván ezt én  a 
lehetőségeimhez mérten oly módon megtámadtam, ha lehet így fogalmazni, hogy én kértem 



ennek az újra tárgyalását. De mindenesetre, ugye jeleztem azt az előző ülésen is, hogy 
szkeptikus vagyok, hogy ennek milyen a gyakorlati kivitelezése, amit éppen nekem az 
bizonyított, hogy nem fog ez működni a gyakorlatban, hogy nem sikerült egyébként 
rendkívüli módon testületi ülést összehívni, pont azért, mert önök azt írták, hogy nem tudnak 
ilyen hamar, mint ahogy fogalmaztak indokolatlanul erőltetett időszerűség miatt, egyéb 
elfoglaltságok miatt eljönni. Na, most hogyha 50.000,-Ft lesz az a költségkeret, akkor ugye 
onnantól kezdve akár mindennap testületi ülést kell összehívniuk. Akkor is majd azt a választ 
fogom kapni, hogy önök indokolatlanul erőltetett időszerűséget látnak ezeknek a rendkívüli 
üléseknek az összehívásában. 

Óvári     Márton     képviselő:   Azt szeretném reagálni polgármester úr, hogy jól kiemelte, és 
nagyon jól  bánik  a  szavakkal  és  ismerjük polgármester  urat,  profi  ebben,  tehát  én  ebben 
elismerem a tehetségét, tényleg jó. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm szépen képviselő úr.

Óvári     Márton     képviselő:   Azt akarom mondani, ugye úgy fogalmazott polgármester úr, 
életveszély elhárítás.  Jól fogalmaztam? Ez az életveszély elhárítás, ezt az előző testületi ülés 
előtt is tudtuk, hogy van ez a probléma, hiszen megkaptuk a jegyző úrtól a problémáról kapott 
e-mailt, és mégsem került abba a testületi ülésbe bele, ami ugye előtte meg lett volna tartva. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Vegyes ügyekben lett volna.

Óvári     Márton     képviselő:   Nem. Ha belekerült volna, nem lett volna megkérdezve.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   A vegyes ügyekben.

Óvári Márton képviselő: Az előtt is volt egy testületi ülés.

Kozma     György     képviselő:   A vegyes ügyekben nincs határozat.

Bendes     István     jegyző:   Hogyne lenne, bent van. 

Kozma     György     képviselő:   Nincs. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Na, szerintem mindent megbeszéltünk. Sajnos el is beszélünk 
egymás mellett. Nekem van egy javaslatom. Még szeretne ehhez? Tessék.

Mayer     Gábor     képviselő:   Elhangzottak olyan dolgok, amihez mindenképpen szeretnék 
hozzászólni. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy az egyeztetés teljes hiánya jellemzi a 
jelenlegi önkormányzati működést. Ez jellemző az alpolgármester személyére, jellemző 
minden egyes testületi ülésre. Régebben elmondom, hogy ez hogy szokott működni. Hogy a 
jegyző, vagy az aljegyző, vagy egy önkormányzati dolgozó, ne adj isten a  polgármester 
felhívta a képviselőket telefonon és megkérdezte, hogy ne haragudj jó-e neked ez az időpont, 
mert akkor testületi ülés lesz. Ez teljes mértékig megszűnt, ez úgy gondolom. A lakossági 
fórum. A munkatervünk előírja egyet kötelező tartani. Én megmondom őszintén, javaslom, 
hogy tartsunk többet. Egyezzünk meg az időpontról és tartsunk többet. Viszont azt is 
szeretném javasolni, és ha a polgármester úr így tenné fel a javaslatot, hogy ragaszkodnék az 
élő, egyenes adáshoz. Ugyanis ez a polgármester úr választási ígéretei között is szerepelt. 
Azóta se tudtuk sehogy véghez vinni. Tegyük meg. Amikor nagyon muszáj meg tudjuk tenni. 



Minden egy képviselő-testületi ülés élőben menjen ki. A következő. Volt, van itt valami 
életveszély elhárítása, hát kérem szépen, minden intézménynek van költségvetése. Ha 
életveszély van, azt azonnal el kell hárítani. Egy telefon az intézményvezetőtől a 
polgármesternek. Polgármester úr életveszély van. Elháríthatjuk természetesen és az 
intézmény rendelkezik azzal a költségvetéssel a költségvetésében, aminek folytán ezt meg 
tudja tenni.  Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nos, most itt a probléma az a művelődési ház esetében, hogy 
várhatóan ennek a helyreállítási munkának a költségei meghaladják azt a költségkeretet, ami 
alapján az intézmény maga dönthet és nyilván a költségvetési lehetőségei is meglehetősen 
rögzítettek az intézménynek. Tehát én azt gondolom, hogy ezt meg lehetett volna a Képviselő-
testületnek vitatni. Egyébként remélem ezt ma sikerül megvitatni. Többször szóba került már, 
hogy élőben közvetíteni az üléseket. Itt a probléma az, hogy a művelődési ház stúdiójába 
viszont nem férnek be azok a polgártársaink, akik szeretnék a helyszínen, nyomon követni a 
munkánkat. Tehát mind a két feltételnek, tehát, hogy egyszerre személyesen jelen tudjon lenni 
a lakosság, másrészt, hogy élőben közvetítsünk egy ülést eleget tenni nem tudunk. Arra 
viszont szerintem van lehetőség, hiszen márciusban is volt, hogy a lakossági fórumot élőben 
közvetítette a Devecseri Városi Televízió. Az én javaslatom az lenne, hogy június utolsó 
hetében természetesen egy olyan időpontban, ami mindenkinek megfelel. Tehát én vállalom, 
hogy felhívóm mindegyiküket, hogy mely időpont felelne meg, hogy egy lakossági fórumot 
tartsunk és annak semmi akadálya nincsen, hogy ezt élőben közvetítse a Devecseri Városi 
Televízió.

Mayer     Gábor     képviselő:   Elnézést polgármester úr! Ezt végkép nem értem. Tehát egy 
lakossági fórumot tudunk közvetíteni élőben, egy testületi ülést meg nem? Hát helyezzük át a 
testületi ülést a művelődési ház nagytermébe.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó, akkor ez egy érdekes javaslat, akkor a színpadon fogjuk 
tartani.

Mayer     Gábor     képviselő:   Nem azt mondtam, hogy a színpadon, bocsánat.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Rendben. Tessék, képviselő asszony.

Bognár     Ferencné     képviselő:   Reagálva arra, hogy egyeztetés. 2016. május 11-én, szerdán 
reggel 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésről, ahol Ferenczi Gábor 
polgármester jelezte, hogy érkezett 5 képviselő társunktól egy kérés, hogy tartsunk rendkívüli 
ülést. Ennek én eleget teszek ezzel a mai találkozóval. Bognár Ferencné megkérdezte, hogy 
nekem lenne egy kérdésem. Előtte lett-e egyeztetve ez az egész, vagy csak kiküldték a 
meghívókat? Mert mostanában is,  az előző testületi ülésen is arról hallok, hogy egyeztetés, 
egyeztetés. A problémákról sehol sem hallottam egyeztetős dolgot. Előtte való  bizottsági 
ülésen is ez volt és polgármester úr válaszolta, hogy nem történt. Óvári Márton képviselő 
közölte, de történt egyeztetés ötünk között. Bognár Ferencné: Hol történt? Ötünk között. Jó. 
Köszönjük. Tehát ennyi volt az egész. Úgyhogy nem tudom, hogy itt az egyeztetés és a 
sérelmek felhalmozása a képviselőtársaktól mi jogon is van, amikor elsősorban, mint 
képviselőknek nekünk a várost kell képviselnünk, ezzel segítenünk kellene a polgármestert. 
De mindenki akadályozza a polgármestert. Most olvastam fel néhány mondatot és ebben a 
jegyzőkönyvben, bizony  van néhány érdekesség, amit érdemes elolvasni a lakosságnak. 
Köszönöm. 



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm. Akkor, ha megengedik, a vitát lezárom. Egy 
javaslatot ismertettem a Tisztelt Képviselő-társakkal. Ki ért ezzel egyet, hogy június utolsó 
hetében tartsunk közösen egy lakossági fórumot a művelődési házban, amelyet élőben a 
Devecseri Városi Televízió közvetítene. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Elnézést az utolsó javaslat az enyém volt. Az SZMSZ szerint 
mindig az utolsót kell feltenni. Jegyző úr erősítsen meg.

Bendes     István:   Az utolsó volt az, hogy a kultúrházban, a nagyteremben legyen.

Mayer     Gábor     képviselő:   És hogy az összes testületi ülés nyilvános legyen, bocsánat nem 
nyilvános, hanem élő közvetítéssel menjen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nekem a sorrend teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben 
döntünk.

Mayer     Gábor     képviselő:   Egy határozati javaslatban tegyük fel, nekem ez volt a 
kiegészítésem polgármester úr a témához.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Gondoltam először elmondtam a javaslatom és azt teszem fel 
szavazásra, de szavazhatunk először a képviselő úr javaslatáról.

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy Devecser 
Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  nyilvános  üléseit  a  Devecseri  Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3. szám alatti nagytermében tartsa, melyet 
élőben közvetítsen a Devecseri Városi Televízió.

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

133/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  nyilvános 
üléseit a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház Devecser, 
Jókai u. 3. szám alatti nagytermében tartja, melyet élőben közvetít a 
Devecseri Városi Televízió. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy Devecser 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június utolsó hetében lakossági fórumot 
hívjon össze a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házba Devecser, Jókai u. 3. szám 
alatti nagytermébe, melyet szintén élőben közvetít a Devecseri Városi Televízió. 

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



134/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

Devecser Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete 2016. június 
utolsó hetében lakossági fórumot hív össze a Devecseri Városi 
Könyvtár és Művelődési Házba Devecser, Jókai u. 3. szám alatti 
nagytermébe, melyet szintén élőben közvetít a Devecseri  Városi 
Televízió. 

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

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

135/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

                  
Ferenczi     Gábor     polgármester:   Akkor most ismertetném a napirendi tervezetet. Még pedig 
néhány módosítással. Szeretném kérni a Tisztelt Képviselőtársaktól, hogy a 16-os, 17-es, 18-
as napirendi pontokat, még pedig „Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről”, „A Devecseri 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015.  évi  egyszerűsített beszámolójának elfogadása”, 
valamint a „Tájékoztatás az egészségügyi szakellátás tevékenységéről”   napirendi pontok, 
tekintettel arra, hogy jelen vannak az érintett szervezetek képviselői, ezeket a napirendi 
pontokat az első két napirendi pont után a rendeletek tárgyalása után a 3. 4. 5. napirendi 
pontban tárgyaljuk. Illetve a kérésem még az lenne, hogy a „Trianoni emlékhely kialakítása” 
című pontot, ami a 14-es sorszámmal szerepel, azt pedig ezek után a beszámolók után, a 6. 
napirendi pontban tárgyaljuk és a többi napirendi pont pedig változatlan maradna. 

Holczinger     László     képviselő:   A 28-as napirendet vegyük le.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Illetve van egy javaslata Holczinger képviselő úrnak, hogy a 
28-as napirendi pontot vegyük le, ugye ez lenne a „Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem 



képviselő tagjának a megválasztása”. Ezt magam is nyilván technikai okokból támogatom. 
Van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban javaslata? Tessék.

Óvári     Márton     képviselő:   Szeretném levetetni a 7-es pontot az „Égetés”-t. Megmondom, 
hogy miért. Semmi akadálya ennek a videó megnézésének, illetve ennek az égetésnek a 
kitárgyalásának. De úgy gondolom, hogy mivel erről a testületi anyagról nem kaptunk 
semmiféle előterjesztést ezzel kapcsolatban,  úgy gondolom, hogy ezt tárgyaljuk külön 
időpontban. Esetleg nem képviselő-testületi ülésen. Illetve hoztam a polgármester úrnak egy 
CD-t és ezáltal szeretném felkérni a lakosságot, hogy folyamatosan, most akkor a városban 
tapasztalható bűzös és műanyag égetésekkel kapcsolatban most keressen meg és akkor ebből 
az egy pontból ezt az egészet egyben tudjuk tárgyalni. Viszont ugyan olyan fontos probléma 
Devecserben, bár most nincs fűtési időszak, mint a 7-es pontban „Égetés” címén levetítendő 
probléma. Köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen. Részben egyetértek a képviselő úr által elmondottakkal, 
azzal, hogy a lakosság maximálisan azzal a lehetőséggel éljen, ha mód van rá, akkor 
dokumentálja azokat az eseteket, amikor illegális hulladék elégetésére, vagy éppen olyan 
tüzelőanyag használatára kerül sor devecseri ingatlanok esetében, amely nem 
megengedélyezett. Nyilván a Járási Hivatal is, aki eljárási jogkörrel rendelkezik ilyen 
esetekben, akkor tud intézkedni, illetve a rendőrség is akkor tud intézkedni, hogyha tettenérés 
történik, illetve megfelelően vannak ezek az esetek dokumentálva. Tehát ezt a részét magam 
is támogatom. A CD-t természetesen köszönöm és nyilván ebben kérjük a lakosság segítségét. 
Viszont, hogy miért kellene, hogy napirendre vegyük az eredetileg 7-es sorszámmal jelzett 
„Égetés”  című napirendi pontot annak egyszerűen az az oka, hogy így 4 napirendi pont is 
foglalkozna a meggyeserdei területekkel, hiszen az eredeti napirendi tervezet szerint a 7-es 
lett volna az égetés, ami természetesen a meggyeserdei területeken történő illegális 
hulladékégetéssel kapcsolatos lakossági tájékoztatás lenne. Ami azt gondolom, hogy közügy. 
A 8-as lett volna a  Devecser, Meggyeserdőn Verga Zrt.-vel megkötött erdőgazdálkodási 
szerződés megszüntetése. Ami egyébként szorosan összefügg a 7-es az égetés napirendi 
ponttal is, hiszen azért szünteti meg velünk a Verga Zrt. az erdőgazdálkodási szerződést, mert 
az erdőterületen hulladékot találtak. A 9-es napirendi pont az előzetes napirendi tervezet 
alapján a május 11-én, önkormányzati területen megtartott fórum, amit önök kértek, hogy 
vegyük napirendre. És a 10-es a Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme. Én azt 
gondolom ez így lenne kerek  a lakossági tájékoztatás. Én a magam részéről mindenképpen 
szeretném kérni a Tisztelt Képviselőtársakat, hogy a lakosság igen is hadd tudjon mindent 
azokról az eseményekről, amik a városban történnek. Különös tekintettel arra, hogy most már 
három alkalommal is tettem rendőrségi feljelentést az ügyben. Minden érintett hatóságot 
tájékoztattunk arról, tehát a környezetvédelmi hatóságot, a vízügyi hatóságot, a 
Kormányhivatalt, a Rendőrséget, a katasztrófavédelmet, hogy a meggyeserdei önkormányzati 
területeken illegális hulladék elhelyezés, illetve illegális hulladékégetés történik. És itt kell 
megjegyeznem, hogy egyébként a hatályos jogszabályok alapján, Magyarország területén az 
alapeset az, hogy égetni tilos. Ezt nyilván képviselő úr is, mint környezetvédelmi szakember 
messzemenőkig tudja. Tehát nem lehet semmit égetni. Úgy égetni,  hogy nem jelenti be a 
tűzoltósághoz, nem jelenti be az Önkormányzathoz. Ráadásul olyan anyagokat éget, amely 
minden bizonnyal az egészségre ártalmas azt gondolom, hogy ez meg már túlmutat azon, amit 
nem szabad. Hadd ne mondjam ki, hogy ez a cselekmény az  minek minősül az én 
olvasatomban, különösen azért mert pénteken voltunk a rendőrségen többen az önkormányzat 
részéről ezzel kapcsolatban, ugye tanúkihallgatáson. Én a magam részéről fontosnak tartanám 
a lakosság tájékoztatását. Többször felszólítottuk az üzemeltetőt, hogy nem lehet égetni. Több 
alkalommal dokumentáltuk, jegyzőkönyveztük, a rendőrség intézkedett. Több ügyben eljárás 



van. És május 2-án egyébként, annak ellenére ismételten égetett és egy teherautón ugye olyan 
nagy mennyiségű hulladékot találtunk, amit dokumentáltunk is, illetve az Ajkai 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya jegyzőkönyvezett is egy helyszíni szemle kapcsán, 
amely hulladék nyilvánvalóan a minősége miatt. Tehát műanyag áru, kommunális hulladék, 
háztartási gép, háztartási cikk, alkatrészek. Tehát felveti a gyanút, hogy ezek a hulladékok 
esetleg a lomis piac területéről származnak. És ugye a videó felvételen, ami készült a 
helyszínen, el is hangzik az ott tevékenykedő személy részéről, kérdésre, hogy kinek az 
utasítására végzi ezt a tevékenységet, mármint azt, hogy a kazánházba pakolja ezt a 
hulladékot. Akkor elhangzik, hogy a Jani utasítására. Nyilván ez egy külön ügy most, mert 
ebben az ügyben is tettünk most külön feljelentést. De én azt gondolom, hogy igen is, ezek 
olyan közérdekű információk, amit meg kellene osztani a lakossággal.

Óvári     Márton     képviselő:   Azzal egyetértek, hogy meg kellene osztani a lakossággal. Nincs is 
ezzel kifogásom. Én úgy gondolom csak, hogy külön pontként kellene kezelnünk, mert 
szerintem a lakosságot  még ennél  is  jobban érdekli  az,  hogy itt  Devecseren belül  milyen 
levegőt szippant be csak ezért. Teljes mértékben egyetértek ezekkel a dolgokkal. Én továbbra 
is fenntartom, hogy ezt a napirendi pontot külön tárgyaljuk, egy másik időpontban, ugyan így 
heten,  akár  a  nyilvánosságot  nem  kizárva.  A polgármester  úr  ettől  függetlenül  mivel  ez 
közérdek nyugodtan levetítheti a devecseri tévén, vagy akárhol, de nem hiszem, hogy most 
ezen  a  testületi  ülésen  ezzel  kellene  foglalkozni,  mert  ez  ennél  sokkal  nehezebb  és 
komplexebb ügy, hogy előterjesztés nélkül ezzel foglalkozzunk. De teljes mértékben egyet 
értek azzal, hogy ez egy nagyon súlyos probléma és megoldást kíván.  Köszönöm.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Jó.  Én  azt  gondolom,  hogy  ez  egy  konstruktív  javaslat 
képviselő  úr  részéről.  Akkor  én  szeretném  kérni  nagy  tisztelettel  a  Devecseri  Városi 
Televíziót, hogy a városi televízió ezt tűzze műsorra, ezt a videó felvételt, amit most ezen a 
testületi  ülésen  közösen  néztünk  volna  meg  és  hát  erről  megfelelő  módon  a  lakosság 
tájékoztatást  kapjon. Nem tudom, hogy van-e annak akadálya,  hogy ez műsorra kerüljön? 
Nincsen akadálya.  Akkor ez  a  Devecseri  Városi  Televízióban meg tekinthető  lesz.  Illetve 
természetesen az interneten is  elérhető lesz ez a videó anyag. Egyébként én azt is  tudom 
támogatni, amit képviselő úr javasolt, hogyha szükséges, akkor akár minden testületi ülésen 
lehet ezekkel a problémákkal foglalkozni, mert valóban nagyon súlyos problémák ezek. Jó. 
Tehát én támogatom, akkor el tudom fogadni, hogy most ezt a napirendi pontot, az eredeti 7-
es napirendi pontot levesszük és akkor viszont a devecseri televízióban ezt levetítjük.  
 
Kozma György képviselő: Szólni szeretnék polgármester úr.

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék.

Korma György képviselő: Egyetértek Óvári Márton képviselőtársammal. De azért azzal a 
javaslattal állnék elő, hogy ezekkel a vetítésekkel legalább várjuk meg azt az időpontot, hogy 
azokról az ott égetett anyagokról, amik ott elégtek legalább szakértői vélemény kijelenti, hogy 
ezek igen, olyan anyagok voltak, amit tilos égetni. Nagyon kérem erre, mert nem azért, de 
tudom, hogy felreppentették, hogy nagyon össze-vissza fizetnek a lomis piacról. Kijelentem, 
hogy nem. Hanem azért, mert ennek a következményeit nekünk kell a büdzsénkből egyébként 
kifizetnünk,  hogyha  véletlenül  a  feltételezéseink  alapján  nem  tudjuk  bebizonyítani  az 
állításainkat. És ezt kellene szemelőt tartani, hogy addig semmi sem, ami szemétnek látszó, 
veszélyes anyagnak látszó anyag nem minősül annak, amíg ezt szakértő a maradványaiból, 
vagy  éppenséggel  az  anyagából  nem  tudja  megállapítani,  hogy  az  az  anyag,  amire 
rámondhatjuk, hogy veszélyes anyag az veszélyes anyag. Azért mondom, hogy maga a jog, 



meg maga az igazság az nem biztos, hogy fedi egymást. Ezt kellene valahogy, valamilyen 
módon figyelembe venni,  és ennek alapján kellene meghozni  a  döntésünket  felelősséggel. 
Tehát még egyszer mondom. Én nagyon helyeslem azt, hogy nyilvánosság elé tárjuk ezeket a 
dolgokat, bár mikor, még akár most is. De attól tartok, és azért ellenzem, mert attól félek, 
annyira  előre  mentünk  ezekben  a  dolgokban,  hogy  csak  az  állításaink  vannak  és  nincs 
mögötte  bizonyíték.  Csak állítás.  Addig,  amíg ez nincs meg, addig ezt  nem tehetjük meg 
felelősséggel,  addig  ezeket  a  dolgokat,  úgy  tárgyaljuk,  ahogy  tárgyaljuk.  Mert 
következményei lehetnek, és nekünk kell ezeknek a következményeit viselni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én Óvári képviselő úrral értenék egyet. Tehát, hogy igen is 
közérdekű információkról  van szó.  Tehát  én nagyon fontosnak tartanám, hogy mindenféle 
kommentár  nélkül  ezek  a  felvételek  a  Devecseri  Városi  Televízión  keresztül  eljussanak a 
lakossághoz. Nyilván nem kommentáljuk ezeket az eseményeket. Az Önkormányzat részéről 
én meg nem nyilvánulók meg, ahogy a lakossági fórumon sem nyilvánultam meg úgy, hogy 
az Önkormányzat Képviselő-testületének a véleményét tolmácsoltam volna. De azt gondolom, 
hogyha rendelkezésre állnak ilyen felvételek, akkor igen is a lakosságnak joga van ezeket a 
felvételeket  megtekinteni.  Nyilván  a  jogi  felelősséget,  majd  vállalja  az,  aki  bizonyos 
kijelentéseket tesz akár A részről, akár B részről történnek ezek a kijelentések. De szerintem 
nekünk emiatt aggódnunk nem kell. Nem füzünk hozzá semmilyen kommentárt csak egész 
egyszerűen a tényeket dokumentálnák.

Kozma György képviselő: Polgármester  úr  annyit  még hadd tegyek hozzá óvatosságból, 
hogy egyetértek,  de  azzal  a  megszorítással,  hogy a  polgármester  úr  ezt  a  magánvagyona 
terhére  bevállalja,  hogyha  ennek  következményei  lesznek.  Tehát  nem  az  lesz,  mint  az 
alpolgármesternél, hogy éppenséggel majd kifizeti a testület, mondjuk a tévedését. Itt is majd 
az  lesz,  hogy esetlegesen  kifizeti  a  testület,  mondjuk  az  ebből  adódó  következményeket. 
Akkor tegyen egy nyilatkozatot most, hogy ezért vállalja az egyszemélyi felelősséget. Azzal 
semmi gond, nyugodtan vetítheti én miattam akár.

Mayer Gábor képviselő: Polgármester úr szerintem elbeszélünk egymás mellett.  Mi most 
arról szavazunk, hogy levesszük a 7-es napirendi pontot. Azt meg, hogy a devecseri városi 
televízió mit vetít le, az pedig az ő felelőssége. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én is így gondolom, de azért itt egy érdekes felvetése van 
Kozma képviselő úrnak. Nekem személy szerint, tehát nem értem itt az összefüggéseket. 

Kozma     György     képviselő:   Ez a baj.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen ez baj. Tehát égetnek egy önkormányzati területen, ami 
a  város  tulajdona.  Erről  videó  felvétel  van.  Több  alkalommal  egyébként.  Erről  a 
katasztrófavédelem jegyzőkönyvet felvesz, a rendőrség intézkedik. Eljárás van folyamatban. 
Még  egyszer  mondom,  hogy  én  a  magam  részéről  nem  kommentálom  az  eseményeket. 
Viszont rendelkezésre állnak részünkre erről videó felvételek. Mi köze az én magán 
vagyonomnak ahhoz, hogy valaki az önkormányzat területén hulladékot éget? Tehát ezt az 
összefüggést nem értem. Még egyszer mondom, nem kommentálom az eseményeket. Nem én 
készítettem a videó felvételeket. Sőt a május 2.-ai eseményen jelen sem voltam, viszont jelen 
volt a rendőrség. Tehát ezeket, itt ezeket az összefüggéseket nem értem képviselő úr, de 
Mayer képviselő úrnak igaza van, hogy szavazzunk arról, hogy a napirendről levesszük. Én a 
Devecseri Városi Televíziótól szeretném kérni, hogy igen is a lakosság jogosult arra, hogy 
megfelelő tájékoztatásban részesüljön. Aztán onnantól kezdve pedig a dolgok mennek a 



maguk útján. Van-e valakinek még a napirendi tervezettel kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása? Van-e meg módosító javaslata?

Kozma     György     képviselő:   Tegye fel két  kérdésként polgármester úr. Az egyik az Óvári 
Márton képviselő társam kérése volt. A másik pedig tegye fel úgy, hogy egyébként a városi 
televízió felelőssége, hogy levetíti-e vagy nem. A 7. napirendi pontnál Óvári Márton 
képviselőtársammal egyetértek. A másiknál viszont a levetítést azzal, csak akkor járulnék 
hozzá, ha polgármester úr erre kifejezetten tesz egy olyan nyilatkozatot, hogy ennek a 
következményeit akkor polgármester úr ezt átvállalja.  

Óvári     Márton     képviselő:   Most a vetítésről nem szavazunk?

Kozma     György     képviselő:   Vetítésről nem szavazunk. Viszont szavazzunk mégis csak, mert a 
polgármester úr felvetette azt, hogy levetítse a Devecseri Városi Televízió. Tehát, hogyha ez a 
kettő egyben van, akkor a kettőről együtt szavazzunk. Azért kértem azt, hogy ezt az egészet, a 
kettőt pontosítsuk, mielőtt még szavazunk róla. Köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Képviselő úr, esetleg arról ne szavazzunk csak a vidámság 
kedvéért, hogy a hulladékot, ami ott felhalmozódott azt én a saját költségemen szállítsam el. 
Tehát nem értem az összefüggéseket. Én azt gondolom, hogy maradjunk a tárgynál. Tehát 
Mayer képviselő úrnak volt egy intelligens javaslata az „Égetés”  című napirendi pontot 
vegyük le. Döntéshozatalnál jelenlévő képviselők száma 7 fő, döntéshozatalban résztvevő 
képviselők száma 7 fő. Kiért egyez azzal, hogy a 7-es napirendi pontot vegyük le?

A Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  2  nem szavazattal  egyetértett  abban,  hogy a 7-es 
napirendi pont kerüljön levételre.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Akkor ez lekerül. Óvári Márton képviselő úrnak volt egy 
javaslata, hogy a Devecseri Városi Televízió, mivel a napirendi pontról levettük, levetítse 
ezeket a felvételeket. Döntéshozatalnál jelenlévő képviselők száma 7 fő, döntéshozatalban 
résztvevő képviselők száma 7 fő. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Devecseri 
Városi Televízió a 2016. május 2-án készített felvételeket levetítse.

136/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal a javaslatot elutasította 
miszerint a Devecseri Városi Televízió a 2016. május 2-án készített 
felvételeket levetítse.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Akkor ketten értünk egyet. Az előbb képviselő úr előbb 
javasolt és mégsem ért egyet.
 
Óvári     Márton     képviselő:   Én nem azt javasoltam. 

Nézők részéről hangzavar.

Köszönöm a mosolyt, de én ezt nem javasoltam.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. 



Óvári     Márton     képviselő:   Javasoltam ilyet, jegyző úr?

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. 

Óvári     Márton     képviselő:   Polgármester úrnak javasoltam. Nem pedig. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Persze nekem javasolta, nem a testületnek. Jó, értem már.

Óvári     Márton     képviselő:   Így van.  Ne haragudjon meg, de ezek súlyos jogi problémák. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én értem a logikáját képviselő úrnak. 

Óvári     Márton     képviselő:   Tudom mi a célja a polgármester úrnak. Persze megint az 5 
képviselő hátráltatja a munkát, stb. stb. ismerjük ezt már, ismerjük a sztorikat. A közvélemény 
elég jól fel van világosítva.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó, akkor majd valahogy meg lesz oldva. 

Óvári     Márton     képviselő:   Összességében viszont azt szeretném mondani, hogy én nem 
fogom a hátamat megégetni azért, mert valaki, valamilyen felvételeket készített. És teljes 
mértékben egyetértek vele, meg biztosan valósak azok a felvételek, de amíg ezt nekem nem 
mondja ki egy szakember, hogy áll a per, addig már nehogy én járjak pereskedni, mert valaki 
majd azt fogja bebizonyítani a magyar jogállamban, amit tapasztalunk nap, mint nap, hogy 
tökmindegy, hogy mi van a felvételen, mert neki van igaza. Én ebbe nem megyek bele. Ezért 
nem akarjuk megszavazni ezt a dolgot. Teljes mértékben egyetértek azzal,  ami történik és 
súlyos probléma, de nem akarom tartani a hátamat egy olyan dologért, amiről nincsen itt, 
hogy a katasztrófavédelem kimondta, a Rendőrség kimondta, stb.

Mayer     Gábor     képviselő:     Jó. Elnézést. Arról nem is beszélve, hogy elméletileg a Devecseri 
Városi Televíziónak egy független médiának kell lenni. Tehát, hogyha a devecseri Képviselő-
testület megszavazza, hogy mit vetítsen, nagyon-nagy bajok vannak. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Hát érdekes kontextusokba helyezik ezt a kérdést. Tehát 
terület önkormányzati tulajdon. Én azt gondolom, hogy Devecser város közösségét igen is 
érinti. Közügy a véleményem szerint, hogy a Devecser város tulajdonát képező 
önkormányzati területeken mi történik. Hogyha arra nincs mód és lehetőség, hogy a Devecseri 
Városi Televízió, melyet a Devecser Város Önkormányzata tart fenn annak érdekében, hogy 
Devecser város lakosságát hitelesen tájékoztassa egy a lakosságot érintő kérdésben, a 
rendelkezésre, rendelkezésünkre álló anyagokat a lakosság számára nyilvánossá tegye, akkor 
véleményem szerint itt nagy a baj. Majd valahogyan meg fogjuk találni a módját, hogy a 
lakosság teljes körű tájékoztatásban részesüljön. Tehát szumma, szummárom, akkor 7-es 
napirendi pont lekerül. Szeretném megkérdezni, hogy a módosításokkal, amiket mondtam, 
hogy a beszámolók kerüljenek előre, a Trianoni emlékhely, illetve Holczinger képviselő úr 
által javasolt 28 napirendi pontnak a levétele a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem 
képviselő tagjának választása. Tehát ezekkel a módosításokkal elfogadják a tervezett 
napirendet?

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



                 
                N A P I R E N D

T á r g y : Előadó:

1) Kezdeményezés napirend újra tárgyalásáról „Devecser 
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 
4/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 1. módosítása” 

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Beszámoló a Devecser Ujság működéséről Ferenczi Gábor
polgármester

4) A  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2015.  évi 
egyszerűsített beszámolójának elfogadása 

Ferenczi Gábor
polgármester

5) Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről Ferenczi Gábor
polgármester

6) Trianoni emlékhely kialakítása Ferenczi Gábor
polgármester

7) Devecser, Szabadság tér 1-3. ingatlanrész használati 
szerződése

Ferenczi Gábor
polgármester

8) A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep 2016. 
évi monitoring vizsgálatainak elvégzésére pályázati kiírásról 
szóló döntés meghozatala

Ferenczi Gábor
polgármester

9) Devecser  Város  Önkormányzata  intézkedési  tervének 
végrehajtása

Ferenczi Gábor
polgármester

10) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

11) Devecser,  Meggyeserdőn Verga Zrt.-vel megkötött 
erdőgazdálkodási szerződés megszüntetése

Ferenczi Gábor
polgármester

12) Május 11-én önkormányzati területen megtartott fórum Ferenczi Gábor
polgármester

13) Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

14) Lakóparki  buszmegálló kialakításához terület ingyenes 
átadása

Ferenczi Gábor
polgármester

15) A Magyar Orvosi Kamara Veszprém Megyei Területi 
Szervezetének kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

16) Devecser, Jókai u. 3. sz. alatti ingatlan – Művelődési ház – árkád 
javítás

Ferenczi Gábor
polgármester



17) Eötvös Károly Megyei Könyvtár Ferenczi Gábor
polgármester

18) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Óvári Márton
Bizottság elnöke

20) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói 
állására benyújtott pályázatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

21) Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatti ingatlanrész festése, 
meszelése

Ferenczi Gábor
polgármester

22) TOP-4.2.1-15 pályázat –  Devecseri Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által 
ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése

Ferenczi Gábor
polgármester

23) Irgalmas Szamaritánus Eü. Bt. kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

24) Tikhegyi Ingatlantulajdonosok Közösségének kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

25) Devecser 5. sz. átemelő szivattyú felújítása Ferenczi Gábor
polgármester

26) Devecser,  Szent Imre utcában „Megállni tilos”  jelzőtábla 
kihelyezése

Ferenczi Gábor
polgármester

27) Alpolgármester  megválasztása,  eskütétele,  eskütételi 
okmány aláírása, tiszteletdíjának megállapítása

Ferenczi Gábor
polgármester

28) Vegyes ügyek

 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:  

Kezdeményezés napirend újra tárgyalásáról „Devecser Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) 
önkormányzati rendelet 1. módosítása”

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ugye ez lenne az a napirendi pont, amit én küldtem vissza a 
Tisztelt Képviselőtársaknak újra gondolásra. Kérdeztem az előző ülésen Holczinger képviselő 
urat ezzel kapcsolatban, hogy tudna-e példát mondani, hogy miért van erre szükség.



Holczinger László képviselő: Igen, hoztam példát polgármester úr. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Tessék.

Holczinger László képviselő: 2015-ben a Képviselő-testület az úgynevezett termelői piacnak 
az előkészítésére hozott egy határozatot, 417.000,-Ft-os költségben jelölte meg azt a munkát, 
amit ott elvégeztek. Időközben egy olyan számla is kifizetésre került 106.680,-Ft-ban, ami 
utólag  derült  ki,  hogy nem tartalmazta  a  rakodási  díjat.  Ezt  követően  a  Várkertben  több 
alkalommal végeztek ilyen földmunkát. Azoknak a számlái is hasonlóan kerültek kifizetésre. 
Sértve érzem magam, hogy a nőnapi rendezvény megtartásáról, előkészítésről, a vásárlásokról 
a Képviselő-testület semmilyen tájékoztatást nem kapott. Azt követően sérelmesnek tartom, 
hogy tavaly engem a polgármester úr megtámadott azzal, hogy én járultam hozzá ahhoz, hogy 
az  önkormányzati  erdőben  megmentettük  a  fát,  ami  135  m3  úgynevezett  tűzifa,  valamint 
haszonfa  került  a  Kft-nek  a  telephelyére.  Mindenféle  megkérdezés  nélkül,  a  Képviselő-
testület tájékoztatása nélkül értékesítésre került ez a fa mennyiség. És lám az Önkormányzat 
az aprítékot a francia vágásról szállíttatja ide. Ugyan az lesz majd a sorsa az idei fakivágásnak 
is.  Nem tudom,  pedig  ha  ésszerűen  gondolkodtunk  volna,  akkor  egy aprítógéppel  ezt  az 
egészet  fel  lehetett  volna  dolgozni,  és  2-3  évre  elegendő  lett  volna  itt  a  téli  tüzelésre. 
Tudomásomra jutott, hogy az önkormányzat vásárolt villanybojlerokat és még kettő, ha jól 
tudom, bent van a telephelyen. Hát erről is kellett volna legalább egy tájékoztatást adnia a 
képviselőknek, hogy igen ilyen intézkedéseket hoztam. Hát tulajdonképpen ezek alapján én 
nem változtatom meg a véleményemet és továbbra is fent tartom, köszönöm szépen. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Jó.  Köszönöm képviselő  úr.  Én azt  szeretném tisztelettel 
kérni,  hogyha  már  itt  az  egyeztetésekről  van  szó,  hogyha  kérdések  merülnek  fel  azzal 
kapcsolatban, hogy milyen beszerzésre, miért van szükség, mondjuk két testületi ülés között, 
akkor  nyugodtan  keressen  engem  is,  hiszen  megtalálható  vagyok  a  hivatalunkban.  Nem 
szükséges  rögtön  a  pénzügyi  vezetőnkhöz  menni,  hanem  lehetne  ezeket  a  kerülő  utakat 
mellőzni és akkor én is nagyon szívesen válaszoltam volna a felmerült kérdésekre, amelyekre 
természetesen most nagyon szívesen válaszolok. Említette pld. hogy vásároltunk bojlert, és 
amiből még kettő bent van az önkormányzatnak a telephelyén. Ha jól emlékszem, pontos 
összeget  itt  most  nem  tudok  mondani,  de  ez  ilyen  43.000,-Ft  körüli  összeg  per  darab. 
Bizonyára emlékeznek rá, hogy tavaly egy jótékonysági akciót indítottunk az iskola javára, 
ami  olyan  felhívással  volt  meghirdetve,  hogy  az  iskola  konyhájának  a  felszerelésére,  a 
felszerelés bővítésére, fejlesztésére kérjük a lakosság segítségét. 

Óvári Márton képviselő kiment az ülésteremből.

És én azt gondolom, hogy a Devecseri Ujságon keresztül teljesen részletesen, pontosan, sőt 
azt hiszem a városi televízió is erről tudósított, meg az internetes felületeinkre is felkerült, 
hogy hány forint gyűlt össze ekkor az iskola konyhájának a javára. Ugye ez az összeg, ami 
összejött olyan 1.200.000,-Ft összeg, aminek egy jelentős részét tette ki az a papírgyűjtési 
akció,  amit  meghirdettünk.  Nagyon  sokáig  a  konténer  az  Önkormányzat  telephelyén  volt 
megtalálható, a Deák tér 2. szám alatt. Ugye ennek a bevételét folyamatosan külön kezeltük 
az önkormányzatnál. Kaptunk úgymond kárpótlásként egy vállalkozótól egy olajsütőért egy 
kb.  150.000,-Ft-os  összeget.  Sőt  nem  kb.,  hanem  azt  hiszem  pontosan  150.000,-Ft-os 
összeget. Ezenkívül még jótékonysági bált szerveztünk. Illetve voltak adományozók is. Sőt a 
Vöröskereszt egy kifejezetten nagy összeggel járult hozzá ehhez a projekthez. Tehát ezeknek 
a folyamánya lett az a kb. 1.200.000,-Ft-os összeg, amiből és egyébként ezt a Képviselő-
testület tárgyalta, vásároltunk az iskola konyhájára egy sütőfalat. Bizonyára emlékeznek erre, 



hogy egy sütőfalat.  Ezenkívül  pedig  ugyanebből  az  összegből  vásároltunk  bojlereket.  Én 
szeretném itt megköszönni Farkas Róbert segítségét, aki nagyon sokat járt utána, hogy minél 
kevesebb  összegért  sikerüljön  bojlereket  szerezni.  És  egy  nagyon  kedvező  árat  tudott 
kialkudni,  ezt  a  negyven  egy néhány ezer  forintos  összeget  egy nagy bojlerre.  És  az  én 
kérésem  az  volt,  hogy  tekintettel  arra,  hogy  volt  egy  huzamosabb  időszak,  amikor 
folyamatosan önkormányzati ingatlanokban bojlereket kellett kicserélni nem mindegy, hogy 
egy bojlert 80 ezer forintért veszünk meg, vagy 40 egynéhány ezer forintért.  Ezenkívül volt 
még a tavalyi  áron ezekből a bojlerekből.  Lényegében fél  áron tudtuk ezeket a bojlereket 
megvenni és az én kérésem volt, hogy ebből tárazzunk be 2 db-ot a Városüzemeltetési Kft-
nél.  Hogyha  önök  szerint  én  ezt  rosszul  tettem,  hogy  fél  áron  vásároltunk  bojlert,  ami 
fogyóeszköz  és  a  különböző  intézményekben  sajnos  ezt  folyamatosan  időről-időre  ezeket 
cserélni kell. Akkor elfogadom természetesen ezt az álláspontot. Én nyilván azt gondolom, 
hogy az ilyen lehetőségekkel élni kell. Tehát én azt gondolom, hogy akkor jártunk volna el 
rosszul, hogyha egy ilyen lehetőséget nem aknázunk ki. És még egyszer mondom a fedezete 
ennek meg volt, hiszen összegyűjtötte a lakosság, a város, a közösség, mint egy 1.200.000,- 
Ft-os  összeget.  Ezt  igazgató  úrral  is  rendszeresen  egyeztettünk,  hogy  ezt  mire  lehetne 
fordítani.

Óvári Márton képviselő visszaérkezett az ülésterembe.

A nőnapi rendezvény. Igen valóban tartottunk március 8.-án egy nőnapi rendezvényt. Itt van 
előttem a számla, vásároltunk 84.000,-Ft + ÁFA összegért, 106.680,-Ft-ért virágot, kb. 400-an 
kaptak virágot. Most nem tudom, hogy ezzel a probléma mi. Itt, 200-300 forintról van szó 
darabonként.  Helyi  vállalkozótól  vásároltuk.  Nem értem ezzel  kapcsolatban  a  problémát. 
Borbély Csaba. Bizonyára emlékeznek tavaly, nem tavaly, 2014-ben emlékeznek rá, hogy volt 
egy kifejezetten nagy árvíz 2014 szeptemberében, amikor a város északi részét elöntötte a 
Torna-patak,  akkor megsérült  a sportlétesítményünk, a labdarúgó pálya,  a település északi 
része.  Ugyanekkor,  más  településeken  itt  a  környéken  nagy árvíz  volt.  Volt  aztán  tavaly 
tavasszal ismételten egy olyan csapadékos időszak, amikor pedig a Makovecz Lakó-parkból 
kellett,  az  éppen  a  tavaly megtartott  Bakony-Somló  Néptánc  Találkozó  ideje  alatt  kellett 
szivattyúzni  a  Devecseri  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületnek,  illetve  az  Ajkai  Hivatásos 
Tűzoltóknak amiatt, hogy a Lakó-parkban úgy készültek el az utcák, hogy nem épült meg az 
az árok, ami összekötötte volna az utcákat és levezette volna a csapadékvizet az utcákból. 
Ugye ezeket pótoltuk.  Egyrészről egy földmennyiséget húztunk a Torna-patak mellé,  mert 
akkor  még egyáltalán  nem volt  még  biztos,  hogy a  város  forrást  fog  kapni  arra,  hogy a 
labdarúgó pályáját, illetve a sportlétesítményeit megvédje. Ugye ennek érdekében voltak ezek 
a beruházások, illetve a Lakó-parkban élőknek a védelmében. Én azt gondolom, hogy ez mind 
olyan beruházás, különösen pl. az árvízvédelmi beruházás, amit már akkor jeleztem, mert ez 
már többször szóba került testületi ülésen, hogy a katasztrófavédelem szombaton köszönte 
meg Devecser  Város  Önkormányzatának,  mindannyiunknak,  hogy nem kellett  kivételesen 
jönniük,  szivattyúzniuk.  Nem  is  értették,  hogy  miért  nem  kell  jönni,  mert  pont  akkor 
készültünk el az árvízvédelmi munkálatokkal a Lakó-parknál egyébként. Most igazából ezek 
lennének  azok  a  példák,  amik  azt  bizonyítanák,  hogy  szükséges  levinni  50.000,-Ft-ra  a 
polgármesteri keretet?   

Holczinger László képviselő: A következő, hadd tetézzem ezt a gondolatmenetet. 

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék.

Holczinger László képviselő: Mi indokolja, hogy tavalyi évben 7.000 példányban jelent meg 



a Devecseri  Ujság.  Az idén is  több alkalommal 6.000 körüli  példányszámban jelent meg. 
Polgármester úr átnyúlt, átvette az intézményvezető hatáskörét, vagyis túllépte a hatáskörét, 
az  intézményvezető  tudta  nélkül  történtek  ezek.  Ezért  gondoltuk  azt,  hogy  legalább 
egyeztessünk,  legalább  beszéljünk  róla.  Miért  nem tudhat  a  képviselő,  vagy a  gazdasági 
bizottság ezekről a dolgokról? Köszönöm szépen.

Kozma György képviselő: Még hozzátennék.

Ferenczi Gábor polgármester: Hadd, válaszoljak először jó, mert aztán itten túl sok minden 
felhalmozódik.  A Devecseri  Ujságnak  van  egy  éves  költségvetési  kerete.  Májusra  ez  a 
költségvetési  keret,  ami  egész  évre  lett  meghatározva  éppen  általunk,  a  Devecser  város 
Képviselő-testülete által. Ez úgy néz ki, hogy a 42 %-át használtuk fel az éves költségvetési 
keretnek.  Tehát ez a május elejei állás. Itt megint nem értem a felvetést, mert hogyha 4 hónap 
elteltével 42 %-nál tartunk, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy körülbelül arányos 
a  felhasználása  a  költségvetési  keretösszegnek.  Azt  lehet  mondani,  hogy  egy  évben  10 
lapszámmal lehet számolni. Tehát akkor a 42 %, a 100%-ból, azért azt az gondolom, hogy 
reális  ugye.  Hogyha  a  10  lapszám a  100  %,  akkor  42  % a  négy  számhoz  az  reálisnak 
mondható.  

Holczinger László képviselő: De, hol van előírva, hogy azt a pénz el kell költeni? 

Ferenczi  Gábor  polgármester:  Nyilván  nem  szükséges  elkölteni.  Akkor  folytatnám  a 
gondolatmenetet. Éppen azért cseréltük le a nyomdát, azért váltottunk a veszprémi nyomdáról 
a  székesfehérvári  nyomdára,  mert  kevesebb  pénzből,  egy teljes  egészében  színes  újságot 
kapott a város. Ha jól emlékeznek rá, márpedig biztos mindenki jól emlékszik rá 1,5 évvel 
ezelőtt a Devecseri Ujság, még fekete-fehér volt. Szeretném jelezni, hogy annak az újságnak, 
annak a fekete-fehér lapnak az előállítási költsége többe került, mint a teljes egészében színes 
újságé. Ezt egyébként a számlákból elő lehet szedni, éppen költségcsökkentés céljából. És, 
hogy miért volt szükséges több alkalommal a devecseri kistérségben megjelenni? Ennek is 
nagyon  egyszerű  oka  van.  Éppen  közösen  döntöttünk  róla,  pl.  csakhogy  én  is  példákat 
említsek,  hogy értékesítjük  azokat  az  önkormányzati  lakótelkeket,  amelyek  rendelkezésre 
állnak, pl. a Bocskai utcában, a Simon István utcában és másutt. Amit talán egyedül Boldizsár  
Zsolt képviselő úr nem támogatott, de ugye a többiek támogatták. Hát hogyan akarunk eladni 
önkormányzati  telkeket,  ha  nem hirdetjük?  Nyilván nem csak a  devecseriekre  számítunk, 
hanem  azokra  is,  akik  a  kistérségben  élnek.  Nem  tudom  ez  miért  vicces  képviselő  úr? 
Szerintem nagyon komoly dolgokról beszélünk ezen a testületi ülésen.

Boldizsár Zsolt képviselő: Egyáltalán sem vicces polgármester úr.

Ferenczi Gábor polgármester: Hát szerintem sem vicces.

Boldizsár Zsolt Képviselő: Ezt ki kérem magamnak, amit most a polgármester úr mond.

Ferenczi Gábor polgármester: Az iskolában is nem csak a devecseriek tanulnak, hanem a 
környékbeli településekről is járnak be.

Boldizsár Zsolt Képviselő: Én a pénznek az elköltéséről beszéltem. Tehát nem felélni kellett 
volna.

Ferenczi Gábor polgármester: Képviselő úr én nem azt mondtam. Én azt mondtam, hogy a 



Képviselő-testület 6 tagja megszavazta, ön nem szavazta meg ennyit mondtam, hogy ez csak 
egy zárójeles megjegyzés, tény.

Boldizsár Zsolt Képviselő: Én meg annyit mondtam, hogy kikérem magamnak. 

Ferenczi Gábor polgármester: Hogy nem szavazta meg.

Boldizsár Zsolt képviselő: Nem, azt, amit ön tesz. 

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Én azt nem gondolom, hogy egy olyan rendezvényt, mint 
mondjuk a  Bakony-Somló Népművészeti  Találkozó, ami nem csak a devecseriek számára 
lehet érdekes, hanem még megyei szinten is én azt gondolom, hogy egy olyan rendezvénynek 
számít.  Gondoljanak bele,  több mint 80-an vettek részt a megyei szóló néptáncversenyen. 
Ilyen rendezvényeket én úgy gondolom, hogy büszkén lehet hirdetni az egész kistérségben. És 
egyébként ezt bizonyára önök is tudják, hogy egy újság esetében, amennyiben növekszik a 
példányszám,  úgy egyébként  a  példányonkénti  ár  csökken.  Tehát  korántsem lineáris  ez  a 
folyamat. Ha növeljük a példányszámot, akkor csökken a példányonkénti ára. 

Holczinger László képviselő: De, polgármester úr. 

Ferenczi Gábor polgármester: És még nem fejeztem be, bocsánat. Amikor én kaptam egy 
levelet ezzel kapcsolatban, hogy mennyi a kiadási oldala az újságnak. Akkor ugye nem tettük 
azt mellé, hogy menyi a bevételi oldala. Tehát itt  én azért szeretném jelezni, hogy az Élő 
Forrás Hagyományőrző Egyesülettel van egy megállapodásunk, ami azt jelenti, hogy ebben az 
évben  300.000,-Ft-tal  támogatják  a  Devecseri  Ujság  megjelenését.  Ezen  kívül  Noszlop 
Község Önkormányzata szintén 300.000,-Ft-tal. És pont annál a lapszámnál kaptam egy ezzel 
kapcsolatos kifogást, már, mint a példányszámmal kapcsolatos kifogást, amikor közel 3 oldal 
egyéb  hirdetés  is  volt  az  újságban.  Tehát  ugye  a  bevételi  oldalt  is  érdemes  egyébként 
megnézni. Még egyszer összefoglalva. Kistérségi szintű rendezvények esetében, a városban 
működő kistérségi feladatokat ellátó intézmények érdekében. A városban működő kistérségi 
foglalkoztatást  biztosító  vállalkozások  érdekében.  És  sorolhatnám,  mivel  járási  székhely 
vagyunk, fontosnak tartom, időközönként, hogy a lapszámot oly módon bővítsük, hogy célt 
érjenek azok az üzenetek, amiket itt Devecserből mi a környékre el szeretnénk juttatni.

Kozma György képviselő: Polgármester úr. 

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék, képviselő úr.

Kozma György képviselő: A Devecseri Ujság szerepel külön napirendi pontként egyszer.

Ferenczi Gábor polgármester: Csak én válaszoltam az elnök úr kérdésére.

Kozma György képviselő: Nem. Nem ezt kérdezte egyébként, hogyha már segíthetek, vagy 
kiegészíthetem a bizottsági elnök urat. Nem ezt kérdezte. Egészen másról volt szó. Példákat 
mondott arra a felvetésekre, amit ön mondott.

Ferenczi Gábor polgármester: Én meg reagáltam.

Kozma György képviselő: Éppen e miatt  a  reagálás  miatt  mondtam, hogy ez egy külön 
napirendi pont. Egyébként majd én is hozzá fogok szólni a Devecseri Ujsághoz. Abban az 



értelemben  viszont,  ahogy  ön  a  költségvetési  részét  intézte  ugye  ez,  ahhoz  a  napirendi 
ponthoz tartozik. Ha már felemlegette egyébként példaképpen. Ki volt a fuvaros?

Holczinger László képviselő: Borbély Csaba.

Kozma György képviselő: Borbély Csabát. Meg kell mondanom, hogy a számviteli törvény 
ezzel kapcsolatosan azt mondja, hogy egy gazdasági eseményről egy számlát kell kiállítani. 
Tehát ez törvényi előírás. Önök azért, hogy 300.000,-Ft közelében maradjanak több számlát 
állítottak ki,  két gazdasági eseményről.  És ezért  kb. összegszerűen, megvannak egyébként 
odahaza a számlaszámok, mi egymás, hogyha kell. Nem csak kettő számla volt, több számla 
volt.  Rendelkezésre  állnak.  Végső  soron  közel  1.000.000,-Ft  értékben  rendelkezett. 
Elkészíttette ezt a gátnak nevezett valamit, mai egyáltalán akkor lesz az gát, ha azt valamilyen 
módon megtervezik és ráadásul nem ereszt át azon a sarkon, ahol most általában be szokott 
jönni a víz. De ez már részletkérdés megint. Ne menjünk bele. A lényeg az, hogy igen is 
rendelkezett olyan költekezésekkel, amiről nem volt felhatalmazása beszerzésekkel, akár az 
újság révén, akár a megrendelések révén igen is eljárt.  Azt gondolom, itt nem 50.000,-Ft, 
teljesen mindegy, mert 20.000,-Ft is lehet, nem ez a lényege neki, hanem az a lényege, hogy 
önnek képviseleti joga van, nem döntéshozói, tehát képviseleti.  Önnek azt kell képviselni, 
amit a Képviselő-testület önre bíz. És ezt valamilyen, mert a képviseleti jog miatt indult annak 
idején  a  választásokon  és  nem  azért,  hogy  a  Képviselő-testület  feje  fölött  itt  eldöntsön 
dolgokat. Tehát ezt kéne megérteni. Csak itt ezt a polgármester úr, valamilyen érhetetlen okon 
kívül egyszerűen nem tudja magában feldolgozni. Nem tudom, nem akarom részletezni, de 
amit elmondtam az megállja a helyét. Egyébként a bizottsági elnök úrnak tökéletesen igaza 
van. Csak térjünk vissza a napirendi ponthoz az a kérésem. 

Ferenczi Gábor polgármester: Nagyon szívesen visszatérek a napirendi ponthoz csak most 
több olyan dolog elhangzott,  amire mindenképpen reagálnom kell.  Hát képviselő úr, hogy 
fölvet valamit, utána arra én ne reagáljak, hanem térjünk vissza a napirendi ponthoz. Hát ez 
nagyon érdekes hozzáállás. Hogy miért kellett több számlát kiállítani? Felolvasom akkor a 
2015-ös  évből  a  244-es  határozatot,  amit  egyhangúlag  hozott  meg  Devecser  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete.  Tehát  június  23-án  2015-ben.  Devecser  Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Devecser város tulajdonát képező 623 hrsz.-ú ingatlanon 
Borbély  Csaba  vállalkozó  által  elvégzett  földmunka  értékét  bruttó  417.830,-Ft  összegben 
jóváhagyja.  Tehát  van  egy  ilyen  számlánk,  amikor  a  művelődési  házból  a  felesleges 
földmennyiség  kihordásra  került.  Ezt  7  igen  szavazattal  a  Képviselő-testület  támogatta. 
Egyébként minden olyan beszerzést, ami 300.000,- Ft összeget meghaladta közösen fogadtuk 
el. Erről képviselő-testületi határozat van. Nem értem a felvetését képviselő úr, hiszen már 
2015-ben  elkezdtük  ennek  a  piactérnek  a  kialakítását  és  akkor  érdekes  módon  még 
mindannyian egyetértettünk abban, hogy ezt meg kell csinálni. Az idei évben, 2016-ban a 
Startmunka-programba beterveztük direkt, mivel van egy olyan betonelem gyártó részlegünk, 
ami  kifejezetten  azt  a  feladatot  végzi,  hogy  tér  kövezzen  bizonyos  önkormányzati 
közterületeket. Ugye betettük ebbe a művelődési ház, a buszpályaudvar, illetve a régi malom 
épület által határolt területnek a le térkövezését ebben az évben. Önök szerint, hogyan lehet 
térkövet elhelyezni úgy, hogy annak nincsen alapja. Nyilvánvaló a Startmunka-programban is 
van  fedezetünk  arra,  hogy  a  térkövezéshez  a  hozzávaló  dolgokat  megvásároljuk. 
Nyilvánvalóan a földre térkövet rakni minden alapozás nélkül nem lehet. Tehát nyilvánvaló, 
hogy a murvázás ehhez szükséges. Nyilván itt valamilyen munkát el kell végezni. Igen itt van 
egy 106.680,-Ft-os számla.  Művelődési ház rakodógépes munkálatai.  Kértem árajánlatot a 
Városüzemeltetési Kft-től, az előbb láttam, hogy itt van az igazgató úr, meg tudja erősíteni,  
hogy mivel a vállalkozónak az árajánlata lényegesen kedvezőbb volt, kevesebb munkaórában 



tudta elvégezni pl. a kőkerítésnek a bontását ezért ezt a vállalkozót választottam ki, hogy ő 
végezze el ezt a munkát. Egyébként ezzel a Városüzemeltetési Kft-nek semmilyen problémája 
nem lett volna. De aztán végül a Városüzemeltetési Kft. ezt a feladatot ingyen is elvégezte. 
Egyébként párhuzamosan dolgoztak több munkafolyamatnál, tekintettel arra, hogy a május 
13-i határidő tartható legyen. Tehát egy vállalkozó is, illetve a Városüzemeltetési Kft. is a 
területen feladatokat végzett el. Én nem értem, hogy ezzel mi a probléma, hogy elvégeztük.    

Holczinger  László  képviselő: 2015-ről  beszélünk  polgármester  úr  és  a  2016.  az  ezután 
keletkezett.  És tulajdonképpen azt nem értem, hogy mivel műemléki környezet miért nem 
lehetett ezt megtervezni ezt normálisan? Majd a műemlékvédelmi hatóság lehet, hogy majd 
meg fog dorgálni  bennünket,  azért  mert  egy ilyen  térnek a  rendezése  az  engedélyköteles 
tevékenység. De én itt arról beszéltem, hogy volt egy testületi határozat 471.000,-Ft-ról,  

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. 

Holczinger László képviselő: Volt egy 106.000,-Ft-os plusz kifizetés, meg volt még ezen 
felül kifizetés a vállalkozónak, amit a Képviselő-testület még tájékoztatás szintjén sem tudja.

Ferenczi Gábor polgármester: Ez nem igaz. Szerintem, ha végig nézzük a jegyzőkönyveket. 
A másik meg az, hogy látják önök is, hogy ezeket a munkákat elvégeztük. Használhatóvá vált 
a  rendezvénytér.  Műszaki  szakemberként  tudnia  kellene,  műszaki  szakemberként  tudnia 
kellene,  hogy nyilvánvaló,  hogyha  az  ingatlanokon  bármilyen  átalakítást  fogunk  végezni, 
mármint az épületeken akkor természetes azt egyeztetni fogjuk az illetékes hatóságokkal. De 
azt, hogy egy területet kitakarítunk, kipucolunk. Onnan a szemetet elszállítjuk, a felesleges 
törmeléket  kihordjuk,  a  felesleges  földmennyiséget  kitakarítjuk.  Tehát  rendet  rakunk  egy 
belvárosi területen, ez azt gondolom, hogy minden hatóságnak az igényével megegyezik. Hát 
nézzék meg, nézzék meg.

Holczinger László képviselő: Polgármester úr itt van az írott anyag.

Ferenczi  Gábor polgármester: Képviselő  úr,  nézzék meg azokat  a  fotókat,  nézzék meg 
azokat a fotókat, hogy nézett ki a művelődési ház melletti udvar mondjuk egy évvel ezelőtt, és 
nyugodtan a testületi ülés után nézzék meg, hogy néz ki most. Én vállalom a felelősséget. A 
kettő  közötti  különbséget  önök nézzék meg.  Mert  én is  kigyűjtöttem. Lehet,  hogy ezt  az 
anyagot most nem fogom megtalálni. Természetesen ezt a Devecseri Ujságban is le tudjuk 
közölni, hogy mennyibe került ennek a területnek a kialakítása. Ugye mindenestől, ugye amit 
ebbe az évben fordítottunk rá,  az kb. 1.400.000,-Ft-ot jelent és ebben minden benne van. 
Ebben a vízóraaknának a vásárlása, a vízbekötés, minden kapcsolódó tevékenység, a murva, 
minden  benne  van.  Döntsék  el  önök,  hogy  egy  ekkora  területnek  a  rendbetételére,  ahol 
egyébként egy nagyon sikeres rendezvényt meg is tartottunk már az óta. Sok-e ez az összeg? 
Tessék, képviselő asszony.

Bognár Ferencné képviselő: Köszönöm a szót.  Itt  elkértem közben az elnök úrtól,  hogy 
mikor  volt  ez  a  jegyzőkönyv.  2015.  június  23-án.  Az  egyik  számla  2015.  7.  hó,  fizetési 
határideje 8. hó. 6. 29-én lett gyakorlatilag a számla időpontja, teljesítés időpontja. A másik 
pedig  2015.  10.  5-én.  Egy  megfigyelésem.  2012-ben  még  a  Kozma  György  még 
alpolgármester volt.

Kozma György képviselő: 2012-ben?



Bognár Ferencné képviselő: 2015-ben bocsánat. 

Kozma György képviselő: Már azt hittem. 

Bognár Ferencné képviselő: Tehát ott volt alpolgármester. Nem csak a polgármester urat 
kellene, hanem úgy tudom az alpolgármester úr volt mindenben a jobb keze és nagyon sok 
mindennel megbízta, földmunkákkal.

Kozma György képviselő: Ugye ezt velem a polgármester úr nem közölte. Hogyha közölte 
volna, akkor én is bizonyosan mondtam volna neki, hogy ugyanazon gazdasági eseményről 
egy számlát állítunk ki. Még egyszer elmondom, egy számlát állítunk ki, nem több számlát, 
mert  a  vállalkozó  elmondása  szerint  egy  egészen  más  munkavégzés  történt,  mint  ami  a 
számlákon van. A számla, az összeg bontásra került. Ebből adódik a dolog, hogy nem lehetett 
volna ezt a jogszabály,  meg a számviteli törvény szerint így kezelni. De teljesen mindegy 
polgármester úr.

Ferenczi Gábor polgármester: De nem mindegy egyáltalán. 

Kozma György  képviselő: Abból  egyáltalán  nem mindegy.  Majd  ebből  egy  rendkívülit 
biztos fogunk csinálni, mert megér egy misét, csak ne most tegyük meg, mert teljesen egészen 
másról van szó. Arról van szó, hogy az 50.000,-Ft-os összeghatárt elfogadjuk-e, vagy nem. 
Vagy esetleg menjünk lejjebb. Ez a polgármester úrnak a szíve, joga javaslatot tud tenni erre, 
de az biztos, hogy itt tartunk, és legyen szíves, menjen a napirendi pontokkal előre, mert még 
itt fogunk éjjel kettőkor is ülni. 

A lakosság részéről valaki beszól.

Ferenczi Gábor polgármester: Képviselő úr. Borbély Csaba vállalkozó szállítást végzett a 
területen, markolást végzett a területen, hengerelést végzett a területen, tereprendezést végzett 
a területen. Tehát különböző munkafolyamatokat végzett a területeken. Természetesen nem 
egy napon végezte  ezeket  a  munkafolyamatokat  és  kiállított  róla  számlát.  Nem egyszerre 
állította  ki  a  számlát,  hiszen  nem  is  egyszerre  végzett  ezekkel  a  különböző 
munkafolyamatokkal. Ezek a számlák nyilvánosak. A területen meg lehet tapasztalni azt a 
munkavégzést,  amit  egyébként  folyamatosan  dokumentáltunk  is.  Én  a  magam  részéről 
folyamatosan  az  interneten  is  közzé  tettem,  hogy  éppen  hol  tartunk  a  területnek  a 
rendezésben. Én azt gondolom, hogy végig kísérhette a lakosság, hogy éppen hol tartunk a 
piacterületnek a kialakításával.  Én kifejezetten kérem, hogy a Devecseri Ujság következő 
számában egy fotók által illusztrált,  a korabeli fotókat is, illetve a mostani helyzetről és a 
folyómunkálatokról szóló fotókat is tegyük közzé. A terület bekerülési költségét is tegyük 
közzé. És kapjon a lakosság ezzel kapcsolatban egy teljes körű tájékoztatást. Még egyszer 
mondom, meg lehet tekinteni, hogy, hogy néz ki a terület most és hogyan nézett ki korábban. 
Az adatok, hogy mennyibe került az nyilvános. Ez tételesen ugyanúgy, mint a világháborús 
emlékmű esetében, tételesen közzé tesszük és mindenki döntse el, hogy az az összeg, amit 
erre  ráfordítottunk,  aminek  a  nagy  részéről  közösen  döntöttünk,  az  sok,  vagy  kevés,  az 
szabályos, vagy nem szabályos. 

Kozma  György  képviselő: Polgármester  úr  egy  példát,  egy  cáfolattal  azért,  hogy  még 
egyszer emlékeztessem. Tehát az úgynevezett idézőjeles gát építése folyamán, illetve amikor 
feleslegesen kivitték azt a „kulit” abból az udvarból, amit később vissza kellett tölteni, akkor 



keletkeztek. 

Ferenczi Gábor polgármester: Nem tudom, megint miről beszél képviselő úr. 

Kozma György képviselő: Ez a baj. Én viszont tudom. 

Ferenczi Gábor polgármester: Nem töltöttünk onnan vissza semmit. 

Kozma György képviselő: Ha befejezhetném, azt, amit szeretnék.

Ferenczi Gábor polgármester: Természetesen.

Kozma György képviselő: Köszönöm szépen.

Ferenczi Gábor polgármester: Hogyha részt vett volna a munkálatoknál, hogyha figyelte 
volna, jelen lett volna, ki jött volna képviselőként.

Kozma György képviselő: Azt szeretném elmondani, hogy mi a különbség a leszámlázott 
tételek és egyébként az elvégzett munka, maga a megnevezése között. Tehát ezek a számlák, 
amit kibocsájtott Borbély Csaba vállalkozó a 15 évben, amivel olyan sokáig lógtunk neki. 
Tehát  a  kifizetése  az  év  végén  történt  meg.  Tehát  nem  is  határidőben,  ami  a  számla 
kibocsátásához kötődött. Tehát azok nem a számviteli törvénynek megfelelően töltöttek ki. 
Fezt fenntartom, úgyhogy be is perelhet emiatt nyugodtan. Tehát fenntartom azt és egyébként 
is támogatom azt, amit a bizottsági elnök úr ezzel kapcsolatosan állított, hogy igen szükség 
van arra, hogy ezt a kontrollt egy kicsit erősebben húzzuk, és nem kell azzal példálózni, ami 
nyilvánvaló. Senki nem akarja a munkájában megakadályozni, csak egy felelős részvételre 
akarja  rászorítani,  rábírni.  Ezt  tessék annak venni,  aminek meg akar  nyilvánulni,  amilyen 
hatást  el  akar  élni,  hogy  úgy  menjenek  a  dolgok,  mint  ami  annak  idején  az  előző 
önkormányzatokban, ami minden normális módon volt megközelítve. Nagyon szépen kérem, 
hogy tartsa fent a rendet,  mert  ezeket a morgásokat,  meg megjegyzéseket gondolom, nem 
kellene, a rendkedvéért mondom csak, megengedni. Köszönöm szépen.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Én azt gondolom, mindannyian tudjuk, én is, ön is, más 
is, hogy tulajdonképpen mi van itt a háttérben. Nyilvánvaló, hogy olyan munkák esetében, 
amelyeket a vállalkozó tisztességesen elvégzett, az önkormányzat tisztességesen kifizetett, a 
vállalkozó rendes piaci árat kért. A lakosság ezeket a munkákat nyomon követhette, ezeket a 
végeredményeket  megtekintheti.  Nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy miről  szól  itt  a 
történet.  Nem  is  akarom  ezért  tovább  ragozni  természetesen.  Azt  gondolom,  hogy  a 
felvetéseire reagáltam. Mindenki majd eldönti, hogy véleménye szerint kinek van igaza.  

Holczinger László képviselő: Én nem kaptam választ a faértékesítésről. 

Ferenczi Gábor polgármester: Igen. Tessék. 

Holczinger László képviselő: Én a faértékesítésre nem kaptam. 

Ferenczi Gábor polgármester: A faértékesítés, az melyik volt?

Holczinger László képviselő: A fa, amit az önkormányzat Kft-nek a telephelyén tárolt. 



Ferenczi Gábor polgármester: Igen, és azzal mi van?

Holczinger László képviselő: Hát értékesítésre kerül a legjobb tudomásom szerint.

Ferenczi Gábor polgármester: És? Megkaptuk a bevételt erre.

Holczinger László képviselő: Miért nem tudhatott róla a Képviselő-testület?

Ferenczi Gábor polgármester: Miért ne tudhatott volna? Nem tudom, hogy ennek milyen 
akadálya volt annak, hogy önök nem tudtak erről. 

Kozma György képviselő: Hát, ha a bizottsági elnök úr erről nem tud.

Ferenczi Gábor polgármester: Szerintem erről volt szó.

Holczinger László képviselő: Nem volt róla szó.

Ferenczi Gábor polgármester: Hát akkor majd utána nézek képviselő úr, aztán akkor majd 
tájékoztatjuk, jó? 

Kozma György képviselő: Hát jó lesz.

Ferenczi  Gábor polgármester: Meg lehet  nézni  egyébként.  Be lehet  fáradni.  Meg lehet 
nézni,  megvannak  ezek  a  számlák,  megvannak  a  megrendelők,  a  bevétel  beérkezett  az 
önkormányzathoz. Nyilván, hogy kikeresem. Mivel most érkezett ez a kérdés, akkor majd 
erről adunk tájékoztatást.  Jó. Van-e másnak kérdése. Ha nincs, akkor ugyan arról döntünk, 
mint  amiről  döntöttek  az  előző  testületi  ülésen,  mármint  a  május  11-in Devecser Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. 
módosítása. Itt  van  arról  szó,  hogy  a  300.000,-Ft-os  költségkeretet,  amivel  jelenleg 
rendelkezem azt 50.000,-Ft-ra csökkentse le a képviselő-testület.

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ferenczi Gábor polgármester 
4148-6/2016. iktatószámú, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 68. § (1) bekezdése alapján 2016. május 13-án kelt kezdeményezését, 
amit a 2016. május 11-én tartott nyilvános ülésén megalkotott Devecser Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 10/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozóan 
tett, a mai ülésén –  Kezdeményezés napirend újra tárgyalásáról „Devecser Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. 
módosítása” napirendi pontban – megtárgyalta.
2./ A Képviselő-testület a 2016. május 11-i ülésén a – kihirdetésre került – 10/2016. (V. 12.) 
önkormányzati rendelettel módosította Devecser Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendeletét. A Képviselő-testület a 
2016. május 11-én hozott döntését megváltoztatni nem kívánja.

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



hozta:

137/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ferenczi 
Gábor polgármester 4148-6/2016. iktatószámú, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (1) 
bekezdése alapján 2016. május 13-án kelt kezdeményezését, amit a 
2016. május 11-én tartott nyilvános ülésén megalkotott Devecser 
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 
10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2016. (V. 12.) 
önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozóan tett, a mai ülésén 
–  Kezdeményezés napirend újra tárgyalásáról „Devecser Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 10.) 
önkormányzati rendelet 1. módosítása”  napirendi pontban – 
megtárgyalta.

2./ A Képviselő-testület a 2016. május 11-i ülésén a –  kihirdetésre 
került –  10/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelettel módosította 
Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 
4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendeletét. A Képviselő-testület a 
2016. május 11-én hozott döntését megváltoztatni nem kívánja.

2./     Napirendi     pont:  

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ez meg egy másik érdekes módosítás, amit az előző ülésen 
Holczinger  László képviselő úr  terjesztett  elő.  Ez volt  az,  amit  már az előző ülésen nem 
tudtunk megszavazni, úgy mondom inkább, hogy nem tudtak megszavazni, mert ugye félbe 
szakadt az ülés. Ugye ez arról szól, hogy ne 15 napon belül, hanem 3 napon belül kelljen 
ezeket  a  rendkívüli  üléseket  összehívni.  Ezzel  kapcsolatban  is  kértem  elnök  urat,  hogy 
valamilyen példát kapjunk, hogy miért van arra szükség, hogy ilyen gyors lefutással kötelező 
legyen rendkívüli ülést összehívni. Különös tekintettel arra, hogy én magam pont kísérletet 
tettem arra, hogy egy rendkívüli ülést 3 napirendi ponttal összehívjak a múlt hét csütörtökön. 
De az önök beadványa jogszerűtlen volt, ezt ugye elmondtam, és ugye erre a testületi ülésre 
nem jöttek  el.  Tehát  sok  esetben  ugye,  mivel  képviselők  is  sok  esetben  elfoglaltak  egy 
erőltetett időszerűséggel kell ezeket a testületi üléseket összehívni. Én ezt operatívan megint 
csak úgy látom, hogy ezzel megint csak a város működését igyekeznek ellehetetleníteni. És 
ezzel kapcsolatban szintén jogorvoslati lehetőséggel élnék a Kormányhivatal felé, mivel nem 
kaptam kielégítő választ arra vonatkozólag, hogy miért szükséges kötelező jelleggel 3 napon 
belül összehívni. Hiszen hogyha valamilyen vis-maior helyzet van, akkor a polgármesternek 
kötelessége azonnal rendkívüli ülést összehívni még akkor is, hogyha a rendeletünk, a helyi 
szabályozás úgy szól, hogy 15 napos határidővel kell, ezt megtegye. Tessék, elnök úr.



Holczinger László képviselő: Én még kibővíteném a Szervezeti és Működési Szabályzatot 
azzal, hogy a testületi üléseket 13 órakor tartsuk meg a művelődési házban. 

Ferenczi Gábor polgármester: Szintén nem tudom támogatni, mert még egyszer felolvasom 
az önkormányzati törvényt, ami ugye úgy rendelkezik, hogy a testületi ülések nyilvánosak. Én 
a  magam  részéről  polgármesterként  nagyon  fontosnak  tartom,  hogy  a  lakosság  kapjon 
lehetőséget arra, hogy amikor a munkaidő véget ér, ami általában nem délben szokott véget 
érni. Tehát, hogy el tudjon ezekre a testületi ülésekre jönni. Ugye az önkormányzati törvény 
46-os  §  1-es  pontja  rendelkezik  úgy,  hogy  a  Képviselő-testület  ülése  nyilvános.  Én 
polgármesterként úgy gondolom, hogy a lakossági nyilvánosságot olyan időpontban tudjuk 
biztosítani,  ami a többségnek az igényével  egybeesik.  És ugye önök éltek egy javaslattal, 
pontosabban Mayer Gábor képviselő úr élt egy javaslattal, hogy élőben közvetítse a városi 
televízió a testületi üléseket. Na, most ugye én ezt a javaslatot támogattam, ezt egyhangúlag 
elfogadtuk. Most amennyiben ezeket az üléseket kötelező jelleggel 1 órára tennénk, akkor 
pontosan kizárnánk a lakosságot a tájékoztatásból, hiszen délután egykor szinte senki nem 
tudná ezeket az üléseket a devecseri városi televízión keresztül nyomon követni. Legalábbis 
az aktív kereső lakosság részéről bizonyosan nem. Tehát itt én egy ellentmondást érzek és 
polgármesterként  ezt  a  javaslatot,  mivel  szembe megy a város érdekeivel,  támogatni  nem 
tudom.

Kozma György képviselő: Szavazásra tegye fel polgármester úr. 

Óvári  Márton  képviselő: Megkérem  polgármester  urat,  ne  fogalmazzon  így,  hogy  a 
Képviselő-testület megint egy olyan döntést hozott. Mert ezt ön szerint hoz olyan döntést a 
Képviselő-testület.

Ferenczi Gábor polgármester: Szerintem igen.

Óvári Márton képviselő: Én szerintem meg nem hoz olyan döntést a Képviselő-testület, ami 
hátráltatja az önkormányzat munkáját. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én meg úgy gondolom, hogy igen. Tehát, jó, világos. 

Kozma  György  képviselő: Volt  egy  javaslat,  ami  ésszerűnek  mutatkozott,  itt  mindenki 
egyhangúlag megszavazta. Kérem szépen, legyen szíves ebből egy példát meríteni. És tényleg 
azt gondolom én is, hogy nem kellene minden második mondatában azokat az embereket, 
azokat a képviselőket szapulnia, akik egyébként tapasztalatokkal a hátuk mögött, azért több 
évtizedet eltöltöttek önkormányzati munkával.

Ferenczi Gábor polgármester: Én nem szapulok senkit.

Kozma  György  képviselő: És  nem  hiszem,  hogy  ez  a  testület  rosszabb  lenne  ebből  a 
szempontból,  mint  a  többi.  Tehát  érdemes  volna  meghallgatni  ezeknek  az  embereknek  a 
véleményét.  Legalább  is  annyiban,  hogy nem húzni  ellene  a  lakosságot.  Nem ürügyként 
felhasználni a 13 órai kezdést arra, hogy esetlegesen egy tájékoztatási fogyatékosság lesz az 
időrendből  adódóan,  ami  abszolút  nem  igaz,  hiszen  a  nyilvánosság  biztosítva  van.  Akit 
érdekel, eljön, akit nem érdekel, az valószínűleg a tv-t nézi, ha meg nem, nem fogja otthon 
sem látni,  nézni  sem és  kíváncsi  sem lesz  rá.   Abból  adódóan,  hogy esetlegesen  nem a 
polgármesteri  álláspont  érvényesül,  kár  lenne  leszűrni  ezt  a  következtetést  és  ráadásul 
hibáztatni azért azokat, akik egyébként nem értenek önnel egyet. Köszönöm szépen.



Ferenczi  Gábor  polgármester: Jó.  Még  egyszer  elmondom.  Egyrészt  Mayer  Gábor  úr 
javasolta, hogy a testületi üléseket élőben közvetítse a városi televízió. Ami rendben van. Ha 
megtartjuk a művelődési házban, akkor erre elviekben van technikai lehetőség. Ha délután 
egy  órakor  tartanánk,  akkor  véleményem  szerint  nem  biztosítanánk  azt  a  teljes  körű 
nyilvánosságot, ami szerintem a lakosságot megilleti. Én a magam részéről azt ígértem akkor, 
amikor  vállaltam a  megmérettetést  polgármesterként,  hogy a  testületi  üléseken  biztosítani 
fogjuk a nyilvánosságot.  A döntések nem a háttérben, a kulisszák mögött  fognak történni. 
Nem egy hivatali helyiség zárt ajtói mögött fognak történni, hanem igen is a lakosságnak joga 
van,  hogy  a  testületi  üléseket,  hogyha  tetszik  nekik  személyesen  a  helyszínen,  hogyha 
gondolják, akkor a városi televízión keresztül. Ha pedig úgy van igényük, akkor az interneten 
keresztül  nyomon  kövessék.  Én  ebben  feltétlenül  elvárom  a  Képviselő-testületnek  a 
konstruktivitását és az 1 órás testületi ülés kezdő időpontja az egész egyszerűen vállalhatatlan 
véleményem szerint. 

Kozma György képviselő: Én szerintem meg az vállalhatatlan, amit képvisel polgármester úr 
az egy önkényes, döntéshozói pozíció. Még egyszer mondom, mindent, amit állított, megállt 
keresztül.  Az  azt  jelenti,  hogy  minden  érvényes  egyébként,  amit  ön  megfogalmazott 
elvárásként. Tehát gyakorlatilag máskor is 13 órakor kezdődtek a testületi ülések az előző 
időszakban  is  és  érdekes  nem  volt  probléma,  mindenki  tájékoztatva  volt.  Igaz,  hogy  a 
Devecseri Ujság feketén-fehéren jelent meg, de feketén-fehéren is lehet tálalni az igazságot. 
Tehát legyen szíves, tegye fel szavazásra ezt a kérdést.  

Ferenczi Gábor polgármester: Erről nem nekünk kell állást foglalnunk, hogy tájékoztatva 
volt-e az elmúlt években, évtizedekben a lakosság. Ezt a lakosságtól kellene megkérdezni. 
Ahogyan azt is meg lehetne kérdezni a lakosságtól, hogyha már itt tartunk, hogy mit lehetne 
megkérdezni tőlünk, hogy nem akarnak-e esetleg egy másik képviselő-testületet választani?

Kozma György képviselő: Vagy polgármestert. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Így  van.   Egyszer  már  a  magam  részéről,  egyszer  már 
eltettem  az  is  szavazásra,  hogyha  úgy  érzik,  hogy  itt  nem  lehet  azonosulni  azokkal  az 
elképzelésekkel, azokkal az álláspontokkal, amit én képviselek, akkor döntsön arról a Tisztelt 
Képviselő-testület. beleértve jó magamat is álljunk fel ebből a székből. Bízzuk rá a lakosságra 
a döntés jogát és lehetőségét. 120 napról van szó Tisztelt Hölgyeim és Uraim. Addig ki lehet  
bírni, addig a testület nyilván hivatalban marad. Lehet kapaszkodni ahhoz a bizonyos székhez. 
És majd a Tisztelt  Lakosság el  fogja dönteni,  hogy kik azok,  akik szerintük hitelesen,  és 
megfelelően  tájékoztatják  őket,  és  megfelelően  képviselik  a  város  érdekeit.  Én  a  magam 
részéről természetesen, hogyha a lakosság úgy dönt, hogy más személy alkalmasabb a város 
vezetésre, akkor nyilván ugyan úgy fel fogok állni ebből a székből, mint ahogy önök is fel 
fognak  állni  ezekből  a  székekből,  ha  a  lakosság  úgy  gondolja,  hogy  mást  gondol  az 
érdekeinek a képviseletére.  Én még egyszer mondom, véleményem szerint a testületi  ülés 
megfelelő nyilvánosságát, egy kora délelőtti időpontban nem tudja a testület biztosítani. És én 
nyilvánvalóan, hivatkozva az önök beadványára, ahol a testületi ülések, illetve egy testületi 
ülésnek a zárt körülmények közé való sorolását, illetve a megtartását kezdeményezték szinte 
az következik ebből, minthogyha zavaró tényező lenne ezeken a testületi üléseken a lakosság 
részvétele.  Én a magam részéről megtisztelőnek érzem, hogy a munkámat nyomon követi 
ilyen nagy létszámmal a lakosság. És nagyon sajnálom, hogyha önök ezt zavarónak érzik. De 
természetesen persze jogszerű, hogy feltegyük ezt szavazásra. Akkor természetesen fel fogjuk 
ezt tenni szavazásra. De természetesen ezzel kapcsolatban a véleményemet elmondtam. 



Kozma György képviselő: Tiszteletben tartjuk polgármester úr. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló 
önkormányzati  rendelet  módosításával  kapcsolatban  van  még  más  kérdés,  hozzászólás, 
vélemény? Gondolom a gazdasági bizottság ülésén én nem voltam tegnap, mert a Magyar 
Vöröskeresztnek a Veszprém megyei rendezvényén vettem részt, ott tárgyalta ezt a gazdasági 
bizottság ezt a javaslatot, hogy 1 órakor legyen például a testületi ülés?

Bendes István jegyző: Azt nem. 

Ferenczi Gábor polgármester: A másik részét gondolom igen.

Bendes István jegyző: A másik részét igen. 

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület  Devecser  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
16/2013.  (IV.  30.)  önkormányzati  rendeletének  11.  §  (2)  bekezdését  az  alábbiak  szerint 
módosítsa:
„11. § (2) A polgármester köteles 3 napon belüli időpontra az ülést összehívni:
a) a települési képviselők 1/4-ének,
b) a Képviselő-testület bizottságának,
c) a kormányhivatal vezetőjének
az ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.”

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

138/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület  Devecser  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatáról  szóló  16/2013.  (IV.  30.)  önkormányzati 
rendeletének 11. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„11. § (2) A polgármester köteles 3 napon belüli időpontra az ülést 
összehívni:
a) a települési képviselők 1/4-ének,
b) a Képviselő-testület bizottságának,
c) a kormányhivatal vezetőjének
az ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.”

Ferenczi Gábor polgármester: Jó, akkor a másik kérdés.

Bendes  István jegyző: Közben  megnéztük  az  SZMSZ-ünket.  Az SZMSZ 14.  §-a  szól  a 
Képviselő-testület  összehívásról.  Ezt  tudnánk  egy 7.  bekezdéssel  kibővíteni,  amely  akkor 
arról szólna, hogy a testületi üléseknek a kezdő időpontja 13 óra legyen.



Több kérdés, javaslat nem hangzott el. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület  Devecser  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
16/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének 14. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészüljön 
ki:
„(7) A Képviselő-testület ülésének
a) kezdő időpontja 13 óra, 
b) helye Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 8460 Devecser, Jókai u. 3.”

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

139/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület  Devecser  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatáról  szóló  16/2013.  (IV.  30.)  önkormányzati 
rendeletének 14. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Képviselő-testület ülésének
a) kezdő időpontja 13 óra, 
b)  helye  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház  8460 
Devecser, Jókai u. 3.”

Bendes  István  jegyző  :   A  két  módosítást  így  elfogadták.  Akkor  a  rendeletet  kellene 
megalkotniuk. Akkor a rendelet módosul ezzel a két módosítással. Az egyik az, hogy a 15 
napon belül,  3  napon belülre  és  a  kezdő időpont  pedig  13 órára legyen,  és  így egységes 
szerkezetbe tegyük, ezért kérném így egyben feltenni a kérdést.  

Ferenczi Gábor polgármester: Jegyző úr feltette.

Bendes  István  jegyző  :   Hogy  ekként  rendeletet  alkothassunk.  Polgármester  úrnak  kell 
feltenni. Én csak jegyző vagyok.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Akkor  megkérem  a  jegyző  urat,  hogy  olvassa  fel  még 
egyszer ezt a javaslatot.

Bendes István jegyző: Az egyik módosító javaslat az lesz, hogy módosul az SZMSZ 11. § (2) 
bekezdés  az  alábbiak  szerint.  A polgármester  köteles  3  napon  belüli  időpontra  az  ülést 
összehívni a település képviselők ¼, a Képviselő-testület Bizottságának, a Kormányhivatal 
vezetőjének az ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. A következő módosítás, 
az SZMSZ 14. § bővülne egy 7. bekezdéssel, amelyik bekezdés kimondaná, hogy a képviselő-
testületi ülések kezdő időpontja 13 óra legyen. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ennyi?

Bendes István jegyző: Igen. Ez a rendes ülésekre vonatkozik. 

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.



Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban  7  fő  vesz  részt.  Szavazásra  teszem  fel,  ki  ért  egyet  Devecser  Város 
Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  16/2013.  (IV.  30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával.

A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:

10/2016. önkormányzati rendelet:

A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (IV. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét megalkotja. 

(Az önkormányzati rendelet nem került kihirdetésre az Mötv. 68. § (1) bekezdésére figyelemmel.)

Ferenczi Gábor polgármester: Jó, akkor ezen túl így lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy 
ez a lakosság igényeivel megegyezik, de tekintettel arra, hogy önök összezártak, ezért nyilván 
a lakosság érdekeivel ellentétes döntéseket is lehet hozni. 

Nagy Imre a Devecseri Ujság főszerkesztője megérkezett az ülésterembe.

A következő napirendünk a 16-os kerülne előre. Sok szeretettel köszöntöm Nagy Imre 
főszerkesztő urat, a Devecseri Ujság beszámolója következne a működésről. 

Óvári Márton képviselő kiment az ülésteremből.

3./     Napirendi     pont:  

Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem tudom, szeretné-e kiegészíteni a beszámolót? Akkor 
legyen szíves ide főszerkesztő úr kifáradni.

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület köszönöm nem 
élek a szóbeli kiegészítés jogával.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm. A magam részéről szeretném megköszönni a 
Devecseri Ujság egész szerkesztő bizottságának a 2015. évi munkáját. Megkérdezem a 
Tisztelt Képviselőtársakat, hogy van-e kérdésük a beszámolóval kapcsolatban. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a beszámolót elfogadásra javasolja a beszámolót. És 
szeretnénk megkérdezni a főszerkesztő urat, hogy ennek a többlet példánynak a kiadására 
tulajdonképpen miért van szükség? A polgármester úr próbálta indokolni, de a településeken 
járva megkérdeztem, hogy mit szólnak a Devecseri Ujsághoz és azt a választ kaptam, hogy 



egyet-egyet megnéznek, a többi pedig megy a kukába. Szóval így azért felesleges a 
településeken úgy megjelentetni, hogy aztán a lakossághoz teljes mértékben nem jut el.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   A következő.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Még annyit 
szeretnék megkérdezni, mennyire befolyásolják más személyek a szerkesztő bizottságnak a 
tevékenységét, a munkáját? Hogyan történik a végleges szerkesztés? 

Óvári Márton képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

És a nyomdába kerülés folyamata hogyan történik. Erre szeretnék választ kapni.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Egy dolgot, mivel megszólíttattam hadd fűzzek hozzá. Ugye 
én indokoltam, hogy bizonyos esetekben miért volt szükség plusz példányokra, ami 
lényegesen kevesebbe került, mint pl., hogyha a Szuper Infóban teszünk közre hirdetéseket. 
Nekem más benyomásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy a környéken olvassák-e az 
újságot. És szeretném jelezni, hogy nem állandó jelleggel van egy emelt példányszám.  Ugye 
a saját szabályozásunkban az alap példányszám az 3.500 db. Most a májusi szám is 
természetesen 3.500 db példányban jelent meg. Más kérdés, hogy szeretnénk belőle a 
környékre is néhány darabot eljuttatni. Ezért szerepel itt az impresszumba. Minden településre 
ide a környékre azért el fog jutni az újság, ha nem is minden háztartásba. De természetesen 
azon a településeken igen, akik maguk is hozzájárulnak az újság költségeihez. Jó. Tessék, 
főszerkesztő úr. 

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Szeretném kérni, hogy a Devecseri Ujsággal kapcsolatos összes 
megjegyzés szó szerint kerüljön a jegyzőkönyvbe. Tisztelt Képviselő Úr, többet erről nem 
tudok mondani, mint amit polgármester úr elmondott. Engem nem gazdaságossági 
szempontok vezérelnek az újság szerkesztésénél. Annak tudok örülni, hogyha ugyanabból, 
vagy kevesebb összegből több példányszámot tudunk előállítani. Ez egyébként a nyomda 
javaslata volt. Én pedig csak örülni tudok annak, hogy Devecseren kívül még 30 településre 
akár eljuthat az újság. A polgármester úr által említett indokok szerint itt önkormányzati 
érdekekről is szó van és nyilvánvalóan az önkormányzat munkáját tudja segíteni az, hogyha 
több településen értesülnek azokról a lehetőségekről, a meghirdetett dolgokról, amik Devecser 
városára jellemzők ebben a tekintetben. Tehát én csak örömmel tudom üdvözölni azt, hogyha 
több példányban jelenik meg az újságunk. De csak ebben az összefüggésben, hogy 
költségkímélő. A szerkesztés folyamata. Az én megbízásom arra szól, hogy a szerkesztő 
bizottság által hozzám eljuttatott írásokat, fotókat, újsággá szerkesszem. Ennek a folyamata 
az, hogy van egy meghatározott lapzártánk, ez minden hónap 10.-e. Optimális esetben tehát 
10.-ére beérkeznek az anyagok. És el kell mondanom, hogy nem mindig van optimális eset. 
Tehát nyilván vannak olyan rendezvények, amelyek 10.-e és 15.-e, vagy akár 16.-a, 18.-a közé 
esnek. Ennek még módot kell adni, hogy megjelenjenek. Így tehát ez a határidő így kitolódik. 
Számomra 2-3 nap az az időszak a nyomdával történt egyeztetés alapján, ami nekem 
rendelkezésemre, hogy ezt a szerkesztést én meg tegyem. 16 oldalra kell most elosztanom a 
hozzám beérkezett anyagokat. Ez általában azt jelenti nem most, hanem kollégáim ugye már 
rutinosak ebben néhány kivételtől eltekintve nem több, vagy nem kevesebb. Tehát nem kell 
kihagynom sok mindent, vagy nem kell sok mindent kérnem ahhoz, hogy ez a 16 oldal 
összejöjjön. Nyilván a szerkesztési technika az, hogy fotók méretével lehet játszani, de ez 
tényleg csak a technikai része. Tehát, ha az írott anyag kevesebb, akkor fotókkal ki tudjuk 
egészíteni és így egészül ki az újság 16 oldalra. Miután megcsinálom a laptükröt a nyomda 



számára, ezután ugye elküldöm a tördelőnek a tükröt, illetve a rendelkezésemre álló 
anyagokat számítógépen e-mailben. Fotókat, szövegeket, a már korrektúrával ellátott 
szövegeket, illetve a kiválasztott fotókat, hiszen tudjuk egy-egy íráshoz nem egy fotót szokott 
küldeni az újságíró, a szerkesztő bizottsági kolléga, hanem többet is. Ebből, hogyha ő nem 
jelöli meg, hogy melyiket tartja igazából alkalmasnak, akkor én választom ki a megfelelő 
fotót a szöveg mellé. És sajnos el kell mondanom, hogy több, tehát egy kicsit meg kell 
alkudnunk, mert a képekkel előfordul, hogy méreten aluliak és itt nem kishalakról van szó, 
amit vissza tudunk dobni, hanem néha bélyegképként jelennek meg. De ez megint csak a 
technikával van összefüggésben nem pedig a tartalommal. Szeretnénk elkerülni és ezért 
egyeztetünk is a tördelővel, amíg a végleges változat elkészül, hogy milyen méretben tudja 
ezeket a fotókat élvezhetően megcsinálni. Néha nem sikerül és ez nyilván az újság hátrányára 
válik, ezt egyértelműen magamra vállalom. Sokszor nincs mit tenni ez ügyben. A nyomdának 
kb. 4-5 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy az újságot nyomja. Ez idő után ugye eljuttatja 
Devecserbe és itt a lakosság hozzájut ehhez a laphoz. Nem tudom képviselő úr, mire kíváncsi 
még? Köszönöm.

Kozma     György     képviselő:   Szeretnék én is kérdezni. Főszerkesztő úr naiv emberek miatt 
adjon nekem választ arra, hogy mi az a korrektúra?

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Nyilván való egy hozzám bekerült írást, ha nem is tartalmilag 
elsősorban, de mondjuk a helyesírási hibákat, ki kell javítani. Aztán hogyha ez szükséges, 
akkor nyilvánvaló, hogy ez egy személyi felelősség, akkor értelmezés kérdése az, hogy 
esetleg hogy magyarítom azokat a mondatokat, amik ezekben a cikkekben a számomra, az én 
megítélésem szerint, úgy ahogy én ezt elkövetem könnyebben felfogható, megérthetőbb. 
Tehát a korrektúra az egy ellenőrzés.

Kozma     György     képviselő:   Igen. Értem. Akkor hadd kérdezzem, a magyarosítás mindig az ön 
tevékenységei közé tartozik, és ön is végzi? Minden egyes esetben ön végzi a korrektúra 
elkészítését?

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Igen. Természetesen.

Kozma     György     képviselő:   Akkor azt kell mondanom főszerkesztő úr, hogy ez az állítása 
nem felel meg a valóságnak. 

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Ezt jó volna, ha megmagyarázná?

Kozma     György     képviselő:   Be is fogom tudni bizonyítani, rendkívüli ülést fogunk összehívni 
erre. Utólagos volt, a javaslatom így is megvan, úgyis megvan. Tehát pontosan azt állítom, 
hogy van, amikor a korrektúrát nem is látja ön, mert a polgármester úr intézi. A polgármester 
úrhoz mennek ezek az anyagok és ő küldi vissza. Ebből adódóan, mivel ez a valóságban 
előforduló beavatkozás nem szerepel az ön beszámolójában ezért a beszámolónak ez a része, 
amit ön a pártatlanságról, a hiteles tájékoztatásról mond, és nem számol be egyébként ezekről 
a történésekről, az én számomra hiteltelen. És mivel hiteltelen én úgy gondolom, hogy ez a 
beszámoló számomra elfogadhatatlan. Tehát, ha volt is önök között azt hiszem ezzel 
kapcsolatosan. Ha elismeri, elismeri, ha nem fenntartja, akkor gondolom azt is el fogja 
mondani. A lényeg az, hogy ez így van, amit én állítók és azt én bizonyítani is tudom. Nem 
beszélve az egyéb, ami már nem az ön hatásköre, az újság rendelés egyébként, meg a 
kifizetések meg egyéb számlázási anomáliák között. A polgármesteri beavatkozás végkép azt 
hiszem, hogy a tárgyilagos és a pártatlan tájékoztatást lehetetlenné teszi, hiszen a függetlenség 



volt, egyébként független havilapként való megjelenése volt a lényege ennek az újságnak, 
amit viszont már többször kétségbe vontunk. És én azt gondolom, hogy ez így ez a beszámoló 
elfogadhatatlan, mert nem a valóságot tartalmazza. Köszönöm szépen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönjük képviselő úr. Akkor engedjék meg, hogy 
reagáljak, mivel már megint megszólíttattam. Tekintettel arra, hogy a Devecseri Ujságban 
magam is számos ügy kapcsán megnyilvánulók. Testületi ülési anyagok, beszámolók, 
tájékoztatók szerepelnek ebben az újságban. Vagy éppen most a héten postaládákba kerülő 
újságból, hogy csak említsek itt a címoldalon pl. a devecseri portékának a felhívása, amit pl. 
én magam írtam, ezt a Facebookon tettem közzé és a Devecseri Ujság ezt lehozta. Tehát a 
saját magam által írt gondolatokkal kapcsolatban, a rólam szóló anyagokkal kapcsolatban, 
ugyan úgy élek a Devecseri Ujságnál azzal a lehetőségemmel, mint szereplő, aki megjelenek 
az újságban, mint ahogy más megjelenő médiumok esetében is élek azzal a lehetőséggel, hogy 
megjelenés előtt a velem kapcsolatos írásokat át olvasom. Más kérdés, hogy a Devecseri 
Ujság erre biztosít lehetőséget és vannak olyan sajtóorgánumok Veszprém megyében, ahol 
annak ellenére nem közölnek le például egy polgármesteri interjút, hogy például egy adott 
ügyben a másik felet meghallgatják. Ő róla leközlik, velem meg megteszik, hogy ugyanabban 
az ügyben nem nyilvánulhatók meg. Én azt gondolom, hogy polgármesterként az újságnak a 
kiadási-bevételi oldaláért, a benne közölt Önkormányzatunkkal kapcsolatos anyagokért is 
valamilyen módon felelek. Itt például az előbb említett példa, hogy a város által januárban 
megnyitott és most a működését egy termékgyártásával is megkezdett városi savanyító üzem 
első termékével kapcsolatban, nyilvánvalóan fontos, hogy egy megfelelő marketing 
tevékenységet tudjunk biztosítani. És hát hol máshol, ha nem a Devecseri Ujság hasábjain 
tudja az Önkormányzat, a saját munka erejével, a saját területein, a saját savanyító üzemében 
létrehozott termékeit, ha nem éppen a saját maga által fenntartott médiában. És csak ez 
egyetlen egy példa a sok közül. Én a magam részéről természetesen az újságnak sem a 
tartalmába, sem a formájába nem szokta beleszólni. De igen is bizonyos városi rendezvények 
esetében, vagy éppen ez előbb említett városi termék esetében, vagy polgármesteri 
megnyilatkozások esetében élek azzal a lehetőséggel, hogy szeretném előzetesen ezzel 
kapcsolatban az anyagokat megnézni. Ahogy természetesen önöknek is lehetőségük van arra, 
hogyha szerepelnek az újságban, akkor előzetesen elkérik, hogy mi az az írás, ami meg fog 
jelenni. Egyébként a főszerkesztő úr nem említette, de rendszeresen tartanak szerkesztőségi 
üléseket. És ezeken az üléseken én magam csak akkor veszek részt, ha erre a szerkesztő 
bizottság tagjai, mint polgármestert elhívnak. Teszik ezt egyébként jó, sőt jobbító szándékkal. 
Ha jól tudom most is volt valamikor egy ilyen szerkesztőségi ülés. Ezen én nem vettem részt. 
Általában ezeken én nem veszek részt, de volt rá valóban példa, hogy részt vettem ilyen 
ülésen. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül, mivel az újság tartalmába, cikkekbe, vagy 
éppen a következő számban mi fog megjelenni én ebbe nem szólok bele. Akkor nem tudom, 
egyébként, hogy kiszólna bele. Ráadásul egy olyan főszerkesztőnk van, aki meg ráadásul 
nincs is kitéve annak, hogy helyben bárki is befolyásolhatná a munkáját. Egyedül a szerkesztő 
bizottsággal kell, hogy egyeztessen ezzel kapcsolatban. Jól mondom főszerkesztő úr?

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Igen. 

Kozma     György     képviselő:   Itt arról van szó, hogy kérdeztem valamit és a főszerkesztő úr 
attól eltérően nyilatkozott, ami a valóság, hogy ön rendszeresen beleszól és tudom, hogy 
beleszól egyébként az újság működésébe, gyakorlatilag kézi vezérlés alatt tartja. Én azt 
gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. Egyébként megteszem a javaslatomat arra vonatkozólag, 
két értelemben is, hogy ezt a beszámolót ne fogadjuk el. 



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Bármilyen javaslatot tehet képviselő úr.

Kozma     György     képviselő:   Köszönöm szépen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ennek akadálya nincs.

Kozma     György     képviselő:   Egyébként a másik javaslatom is meg fogom tenni ezzel 
kapcsolatosan. Egy újság azért független, hogy ott senki ne akadályozza annak a 
főszerkesztőnek a munkáját, akinek az a feladata, hogy akár a korrektúrát is elvégezze. De 
nem úgy, hogy a polgármester úrhoz, megy a korrektúra javaslat és ő fogja meghatározni azt, 
hogy majd a nyomdában hogyan fogják ezt az egészet elrendezni és a főszerkesztő esetleg 
nem is értesül róla. És hogyha ez így lehetséges, akkor viszont nyomatékosan mondom, hogy 
ne ragozzuk ezt a dolgot túl, mert tudom, hogy mit állított. Azért én ezt, nem árulók el titkot 
én beszéltem délelőtt a főszerkesztő úrral, én elmondtam neki, hogy mint gondolok erről a 
dologról, én nem akartam abban részesíteni, mert emberileg becsülöm. De attól függetlenül ez 
a tevékenysége, az ő személye nem garancia arra, hogy ennek az újságnak a pártatlansága 
fennmaradjon, illetve nem érvényesül. Köszönöm szépen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ön így látja. Én meg pont azáltal látom biztosítottnak, hogy 
kifejezetten szakmai alapon került a Devecseri Ujsághoz a főszerkesztő úr, tekintettel a több 
évtizedes újságírói múltjára. Tessék, képviselő asszony. Vagy szeretne reagálni előbb?

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Igen. Én azt gondolom, hogy a független és a pártatlan az két 
különböző dolog. Az újság alapító okiratának az egyik pontja, úgy fogalmaz, hogy a lap 
pártpolitikai és közvetlen politikai célokat nem szolgálhat. Az alapító okirat nem szól arról, 
hogy a lap független lenne, hiszen nem is lehet független, ha önkormányzati fenntartású. Ez 
nem azt jelenti, hogy az önkormányzat feltétlen kiszolgálója, de azt jelenti, hogy az 
önkormányzattal kapcsolatos híradásoknak, történéseknek, mivel én nem vagyok szereplője, 
ezért nyilvánvaló, hitelesnek kell lennie. Azt természetesen nem elismerem, hanem evidens, 
hogy ezt polgármester úr nyilván meg szokta nézni, hogy hiteltelen adat, egyéb hibás állítás 
ne maradjon bent.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Így van.

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Abban önnek tökéletesen igaza van, hogy volt olyan eset, azt nem 
tudom, hogy tudja-e és nem tavaly volt, hol ott a beszámoló a tavalyi állapotokról szól, hogy 
én ugye dolgozóm, nem ebből élek a Devecseri Ujság szerkesztéséből. Én reggel 7 órakor 
elmegyek dolgozni, és 3 óra körül érek haza. Amikor az első körben a tördelő elküldte az 
anyagot és én rábólintottam, akkor előfordult, hogy polgármester úr még nem a fejem fölött, 
hanem az idővel spórolva a nyomdával vette fel a kapcsolatot és került bele még valami cikk, 
amit tényleg nem láttam, legfeljebb a megjelenésnél. Egyébként az önkormányzati híreket 
nem igazán kell korrektúrával ellátni. Tehát a tartalmat nyilván nem tudom megváltoztatni. 
Átfuttatom helyesírási szempontból, de ezekben nem nagyon szokott hiba lenni. Ez így van, 
de elég ritkán fordul elő. Azt, hogy hiteltelen lenne, azt azért nem hiszem el, mert valós 
történésekről szól a dolog, mint önkormányzati, mint közéleti szinten. Tény, hogy volt nem 
rég egy szerkesztő bizottsági ülésünk, ahol szóba került az, hogy ezeket a határidő 
csuszásokat, amiket okozhat, hogy az önkormányzati hírek közé még be kell, hogy kerüljön 
az utolsó pillanatba néhány és ezzel kitolódik, egy vagy két nappal a nyomtatás. Ezt a tördelő 
szokta nekem jelezni, de mivel ez nem általam történik, ebbe én nem tudtam beleavatkozni és 
nem is tudok, gondolom.



Kozma     György     képviselő:   Igaza van főszerkesztő úr. A lényeg, amit még egyszer ki akarok 
emelni az, hogy ön önállóan ebben a kérdésben nem tud dönteni.

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Melyik kérdésben, bocsánat?

Kozma     György     képviselő:   Maga az újságnak a korrektúráját a polgármester úr több esetben 
elvégezte. Ön nem is tudott róla.

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Ez nem igaz. 

Kozma     György     képviselő:   Ön állította.

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Nem.

Kozma     György     képviselő:   Dehogy is nem. Én pedig tudom bizonyítani, hogy igaza van 
önnek. 

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Különös.

Kozma     György     képviselő:   Egyébként a beszámolóban kellett volna lenni, hogy igen a 
korrektúrát, mint ahogyan jelezte a polgármester úrnak, vagy valahol itt volt egy kontakt önök 
között ebben az értelembe. És én úgy tudom, hogy nehezményezte ezt a polgármester úr felé. 
De a lényeg az, hogy a valóságról kell szólni egyébként minden újságnak. Amit tudunk, az 
elmúlt évtizedekben hogyan jelentek meg valóság tartalommal ezek az újságok. Az újságírók 
is hogyan szolgálták ki a mindennapi körülményeket. 

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Én nem.

Kozma     György     képviselő:   Köszönöm szépen. Nem is állítottam, csak úgy általánosítottam, 
hogy aki egyébként nem veszi magára. A lényeg az, hogy a mi esetünkben tisztában vagyok 
egyébként az ön tevékenységével is. Azt hogy itt nem jelenítette meg egyébként ezt a fajta 
polgármesteri beavatkozást egyébként ebben a beszámolóban ezért, és tisztában vagyok a 
polgármester úrnak az egyéb más beavatkozási tevékenységével, én ezért mondtam azt, amit 
mondtam, hogy én ezt a beszámolót nem fogom elfogadni. Egyébként is az én számomra, 
mint szubjektív értékítélő számára többször elmondtam, hogy jelen formájában ez az újság az 
50-es évek hangulatát idézi. Tehát én ezt javítandónak tartom. Én úgy gondolom, hogy ön ezt 
egyébként nem tudta teljesíteni ezt az elvárást. A többiek ugyan úgy. De az természetesen el 
fogja dönteni a további dolgokat. Az én véleményem ezzel kapcsolatosan ez. Köszönöm 
szépen. 

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Én nem halottam ilyen elvárást megfogalmazni. Nincs bent sem a 
megbízatásomban, sem pedig az alapító okiratban. Az alapító okiratban az van, hogy az újság 
legyen pártatlan.

Kozma     György     képviselő:   Így van.

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Lesz szíves nekem példát mondani arra, hogy ez mikor volt ez 
pártos, mert az önkormányzat nem párt.



Kozma     György     képviselő:   A pártatlan és a pártos nem biztos, hogy ugyan azt jelenti, mert az 
egyik fosztó képzővel van, mert a másik meg állít valamit. Én azt gondolom, hogy a 
tárgyilagosság az, ami mértékadó egyébként és a kiegyensúlyozott megjelenés. Tehát az 
összhangja az újságnak. A téma választása, egyébként annak, hogyan mondjam az egy olyan 
jellegű objektív megjelenése az önkormányzati munkának is egyébként. És nem arról szól a 
történet állandóan, amit polgármester úr a csapból vizet eresztett, vagy pedig csak a recikli 
üzemben hajtotta a bicikli kereket.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Képviselő úr. 

Kozma     György     képviselő:   Én csak azért mondom, mert példát kért. Természetesen úgyis 
tudja, hogy nem akarok ebben többet beszélni. Amit elmondtam, azt elmondtam. Én nem 
akarom ezt tovább ragozni.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én is azt gondolom. 

Kozma     György     képviselő:   Ennyi.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó, én is azt gondolom. Itt most olyan állításokat fogalmaz 
meg, ami nemcsak számomra, nemcsak a főszerkesztő számára, hanem a teljes szerkesztő 
bizottság számára sértőek. Egyébként az ön fia is részt vesz ennek az újságnak a 
szerkesztésében. Egyébként ezért sem értem ezeket a megjegyzéseket. Itt fogom a kezemben 
azt a 2016. májusi számot, ami eleme annak a Devecseri Ujságnak, amiről ön azt állítja, hogy 
az 50-es éveket idézi. Szó van itt a ballagásról, egészség nap Devecserben, az önkormányzati 
savanyúságunkról, volt egy kiállítás, anyák napi koncert, munkáltatói fórum, gesztenyefák 
védelme, népi meteorológia. És benne vannak természetesen azok a városi programok, és 
elnézést kérek, hogy itt több helyen is szerepel a nevem, mert városi rendezvényen beszédet 
mondok. Egyébként ebben a számban speciel nagyon kevés alkalommal nyilvánulók meg. 
Lényegében szinte a testületi ülésen kívül, amiről minden számban van egy beszámoló Váti 
Ferenc újságíró által. Illetőleg a városi rendezvényeknek a meghívóján kívül nem is 
szerepelek tulajdonképpen ebben a számban. Tehát én nem értem, hogy egyébként képviselő 
úr miről beszélt. Vannak olyan események, elnézést kérek, de polgármesterként részt kell 
vennem. Tehát mégis, azért hogyan képzeli, hogy van egy esemény, amin részt veszek és az 
az elvárás, és ez már szóba került korábban is testületi ülésen, hogy egyáltalán ezekről az 
eseményekről ne készüljön tudósítás, mert önt zavarja, mondjuk, hogy a Devecseri Ujságban 
2-3 alkalommal valamilyen cikk kapcsán, vagy ügy kapcsán, vagy esemény kapcsán én 
megjelenek. Vagy nem is tudom mit ért 50-es éveken.

Kozma     György     képviselő:   Majd elmagyarázom polgármester úr. 

Ferenczi     Gábor     polgármester   Nem értem egyébként.

Kozma     György     képviselő:   Válaszolok.

Ferenczi     Gábor     polgármester   Nem szükséges.

Kozma     György     képviselő:   De, ne tegyen fel kérdéseket.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Bőven kapott úgy gondolom, képviselő úr lehetőséget.



Kozma     György     képviselő:   Tisztában vagyok az ön véleményével.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen. Én is meghallgattam.

Kozma     György     képviselő:   Ön is hallgassa meg az enyémet.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én is meghallgattam a véleményét. Az előbb végig 
hallgattam hosszú perceken keresztül, amikor elmondta a véleményét. Én erre a véleményre 
reagáltam. Illetve ez nem is vélemény, hanem folyamatosan sértegeti a Devecseri Ujság 
szerkesztő bizottságának a tagjait. Úgyhogy ennyi. Nem tudom, hogy főszerkesztő úr, 
szeretne még valamit hozzáfűzni? Képviselő asszony nem nyilvánult meg ebben a témában. 
Tessék, képviselő asszony. 

Bognár     Ferencné     képviselő:   Köszönöm. Én döbbenve hallgatom Kozma képviselő úrnak a 
reagálását és a visszataszító mondani valóját a Devecseri Ujságról, mert én nagyon sok 
pozitív véleményt kapok a Devecseri Ujságról. És az is nagyon jó, hogy most már a posta 
hordja ki és eljut a falvakba a kisemberekhez is. Főleg a nyugdíjasoknak nagyon jól jön az, 
hogy Devecserben és Devecser környékén igazából, mi az, ami történik. És ugyanakkor pedig 
az is jó, hogyha tudják azt, hogy az autóbusz megálló mögött piacrész alakult ki. Hiszen tudni, 
hogy valamikor szemétnek, illemhelynek használták azt az emberek és most legalább ki lett 
takarítva és fel lett használva. Tehát ez is Devecser fejlődéséhez szolgál. De nem is erről 
akarok beszélni. Elsősorban arról, hogy viszont van egy ígéretünk azzal kapcsolatban, hogy a 
kórház ügyet lehozza a Devecseri Ujság és ez valahol elmaradt. Úgyhogy nagyon sokan 
hiányolják a devecseri kórház ügy folytatását. Úgyhogy kérem ezt, pótolni szíveskedjenek. 
Köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm. Tessék, képviselő úr.

Mayer     Gábor     képviselő:   Köszöntöm körünkben Nagy Imre főszerkesztő urat. Egyetértenék 
polgármester úrral abban, hogy én is úgy tudom, hogy távolról irányítja a Devecseri Ujság fő 
szerkesztését. Egy kicsit olyan érzésem van a főszerkesztő úrral szemben, mint a Colombo 
feleségével, hogy mindig szó van róla, de látni még sosem láttam. Én két kérdést szeretnék 
feltenni. Igazából egy kicsit olyan technikai jellegű mind a kettő. Van egy olyan mondat a 
feladatellátásban, hogy az OOK-Press Kft. helyett a májusi számot már a székesfehérvári 
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. tördelte és nyomta kedvezményesebb áron és pontosabban 
dolgozó elődjénél. Hogy most pontosabban dolgozik az elődjénél, ezt mire alapozza? Ez az 
egyik kérdésem. A másik kérdésem szintén erre az áprilisi a 6.500 példányszámra vonatkozik, 
hogy azt ön rendelte-e meg? Amennyiben nem ön rendelte meg, tudomása volt-e róla, hogy 
hogyan és milyen körülmények között történt ez a megrendelés? Köszönöm. 

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Ez most áprilisra vonatkozik?

Mayer     Gábor     képviselő:   Igen. Így van a múlt hónapra. 

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. gondolom több lábon áll. Tehát 
grafikai műhely is egyben. És ezt a lehetőséget használtuk ki akkor, amikor váltottunk. Még 
egyszer mondom, ennek pusztán gazdasági okai lehettek. Én nekem nincs rálátásom a 
gazdálkodásra nyilvánvaló. Tehát itt a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
diszponál a gazdálkodás fölött. Azt sem tudom igazán számszerűleg, hogy egy 6.500 
példányban megjelenő lap mennyibe kerül nekünk. De azt pontosan tudom, hogy a váltás 



azért történt, mert ez kedvezményesebb egyrészt. Nem én döntök a lap megjelenéséről. Tehát 
nem döntöm el, hogy hány példányban jelenik meg éppen azért, mert a gazdálkodásra nekem 
nincsen rálátásom. Tehát a megbízásom nem erről szól. A megbízásom konkrétan arról szól, 
hogy a hozzám érkező anyagokat újsággá szerkesszem. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Elnézést. Úgy érzem, hogy nem nagyon kaptam választ a 
kérdésemre. Tehát azt mire alapozza, hogy pontosabban dolgozik az elődjénél. Egyébként azt 
még hozzáteszem, hogy úgy tudom, hogy a Képviselő-testület határozatban döntött a 3.500 
példányról. Ez valamelyik határozatba be van írva. Tehát azt nem értem, hogy mire ez az 
eltérés testületi határozat nélkül a 6.500 példányra. Ezt próbáltam volna egy kicsit boncolgatni 
ezt a kérdést.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Erre már válaszoltam, ne haragudjon képviselő úr. De a mai 
ülésen már többször előkerült és többször elmondtam, hogy én kértem azt, hogy több 
példányban jelenjünk meg, mert a településünkön vannak olyan rendezvények, vannak olyan 
témák. Például volt ez a területértékesítési kampányunk. Most van egy térségi 
szépségverseny, amit hirdetünk. Itt érdemes mérlegelni, hogyha ezeket az eseményeket, vagy 
hirdetéseket, felhívásokat el akarjuk juttatni a környék lakosságához, akkor hogyan jár jobban 
az Önkormányzat. Ha növeli a saját újságja példányszámát, vagy hirdet egy hirdetési 
újságban, most nem mondok nevet, de ugye van itt több hirdetési újság a környéken, vagy 
szórólapot készít és igyekszik minél több háztartásba eljutni. Mérlegelve azt véleményem 
szerint, amit egyébként főszerkesztő úr is jelzett, hogy a példányszám növelésével kaptunk 
egy kedvezményt. Én ezt már tavaly kértem az új nyomdától, hogy mi van bizonyos 
esetekben akkor, hogyha nem 3.500 példányban, hanem akár 6.000 példányban, mondjuk a 
teljes kistérséget lefedve jelenünk meg, akkor milyen árat tudnak biztosítani. És akkor az 50 
valahány forintos árból, ami példányonként fizetendő, lett egy 40 egy valahány forintos ár. És 
azt mérlegelve, adódott olyan helyzet, hogy néhány 10.000,-Ft volt a különbség, hogyha csak 
kizárólag a saját településünkre koncentrálva jelenünk meg, vagy hogyha bővítjük a 
megjelenést a környéken. Tehát egész egyszerűen település marketing szempontjából egy 
ésszerű döntés, hogyha már szeretnénk több háztartásba eljutni, akkor inkább a saját 
újságunkat finanszírozzuk egy példányszám bővítéssel. Sem pedig egy városon kívül működő 
hirdetési újságba finanszírozzunk meg egy hirdetést. Ez megint csak gazdaságossági 
szempont. Egyébként főszerkesztő úr helyesen elmondta. Én éppen tegnap jártam Kurdi 
Róbert tanyagondnokunkkal az Alpha-Press nyomdában. Itt egy cégcsoportról van szó, 
akiknek valóban a fő profiljuk az állatgyógyászat, állateledel gyártás. Viszont van egy olyan 
ágazatuk is Alpha-Vetnek, hogy Alpha-Press nyomda és hát itt kaptunk tavaly egy olyan 
ajánlatot, hogy ami sokkal versenyképesebb volt, mint a többi ajánlat. Ugye több nyomdánál 
érdeklődtünk és ők biztosították a legkedvezőbb feltételeket. Tehát ennek ennyi az oka. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Polgármester úrnak reagálnék. Az indoklást még úgy gondolom 
meg is lehet érteni. De, most ha egyszer egy testületi határozat van a 3.500 példányról, akkor 
én kérném most polgármester urat, hogy akkor ez most hatáskör túllépés? Vagy most ez nem 
az? 

Bognár Ferencné képviselő kimegy az ülésteremből.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem tudom. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Én úgy gondolom, hogyha megindokolja a Képviselő-testületnek és 
amint már a képviselő-testületi ülés elején elmondtam, hogy egyeztetni, tárgyalni próbál 



velünk, akkor azt gondolom, hogy ezt gördülékenyen meg tudnánk oldani.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Abszolút.  Hogyha  találkoznánk,  hogyha  tartanánk  olyan 
testületi  üléseket,  ahol  tényleg  nyugodt  körülmények  között  ezeket  a  dolgokat  át  lehet 
beszélni. Ha ismét normális mederben tudna történni a kommunikáció a Képviselő-testület 
tagjai  között,  akkor  természetesen  ennek  az  égadta  világon  semmilyen  akadálya  nincs. 
Nyilván valóan meg tudom indokolni azt, hogy miért a Devecseri Ujság példányszám emelést 
kértem ahelyett,  hogy mondjuk egy hirdetési  újságban adtunk volna fel  hirdetést.  Én úgy 
gondolom, hogy így sokkal jobban eljutott egy adott a hír a helyi és a környékbeli olvasókhoz, 
ennyi. 

Kozma     György     képviselő:   Van egy másik megközelítési elképzelésem, ami egyébként 
kapcsolódik a bizottsági elnök úr által felvetettekkel. De én azt gondolom, először arról 
kellene döntenünk, hogy a testület elfogadja-e a főszerkesztő úr beszámolóját. Utána esetleg 
tovább tudnánk lépni esetleg a polgármester úr felelősségét firtatva az újság megjelenésével 
kapcsolatosan. 

Mayer     Gábor   képviselő  :   Szót kért a főszerkesztő úr. 

Ferenczi Gábor polgármester: Természetesen tessék főszerkesztő úr.

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Szeretnék még válaszolni az előbbi kérdésre, hogy miért pontosabb 
az Alpha-Vet. Úgy működött tavaly, amikor átvettem, a szerkesztői munka, hogy volt egy 
külön tördelőnk, ő szintén nem fő foglalkozásban űzte ezt. A laptükröt és az anyagot 
elküldtem a tördelőnek Ajkára. Ha éppen ráért meg tudta csinálni. Tehát határidőket nem 
tudtunk szabni. Tőle függött tulajdonképpen, hogy amikor azt visszaküldi, és azt akkor újra 
áttekintem és visszaküldöm neki, és úgy átkerül a nyomdába, hogy a nyomda mikor tud neki 
állni a dolognak. Itt most ugye megszabott határidők vannak. Itt tördelik is az Alpha-Vetnél, 
illetve az Alpha-Pressnél. A tördelő és a nyomda az egy cég. Határidők vannak. Tehát 13.-a, 
14.-e amikor átkerül a tördelőhöz a lap tükörkép, illetve az anyag és a nyomda ehhez képest 
tudja betervezni ugyanis itt az OOK-Press nem tudta betervezni, hogy mikor fogja nyomni az 
újságot. 

Bognár Ferencné képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

Itt azért működik jobban a dolog, mert minket is, tehát az újságírókat, engem is, a szerkesztő 
bizottság tagjait is kötnek a határidők, tehát nincs idő a „totojázásra” elnézést ezért a szóért. 
Köszönöm.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Igen. Még annyit szeretnék még hozzáfűzni, csak a 
tájékoztatás kedvéért, ugye június utolsó előtti hétvégéjén kerül megrendezésre a 3 napos 
városi rendezvényünk. Ugye a péntek az egy kiállítás megnyitó. Szombat, vasárnapnak a 
programját, már korábban ismertettük. És annak érdekében, hogy a lakosságot a Devecseri 
Ujságon keresztül tudjuk tájékoztatni erről a városunk szempontjából rendkívül fontos 
eseményről én kértem a szerkesztő úrtól, hogyha mód van rá a júniusi számnak a 
megjelenését azt hó végéről, hó közepére hozzuk előre. Én azt gondolom, hogy a település 
érdekében fontos ez, hiszen különben nem tudnánk eljuttatni a háztartásokba a városi 
rendezvényeknek a programjait. És akkor azt gondolom, hogy így teljes a tájékoztatás. 
Tessék, képviselő úr. 



Óvári     Márton     képviselő:   Azt szeretném megkérdezni a polgármester úrtól, hogy amikor 
emelt lapszámban van megrendelve a Devecseri Ujság, a kihordás az mennyibe kerül ezeken 
a településeken?  Mert ezt nem tudom, csak kérdezem.

Ferenczi Gábor polgármester: Erről teljesen pontos számokat fogok tudni adni, mutatni, 
illetve küldeni, de most ezzel kapcsoltban nem hoztam be anyagot. Nyilván nem számítottam 
erre a kérdésre, de nagyon szívesen válaszolok ezzel kapcsolatban. Ugye annyi változás volt, 
hogy a devecseri posta vezetője kérte az önkormányzatot, tőlem, hogyha mód van rá akkor a 
Devecseri Ujságot ne a veszprémi posta terjessze, hanem a devecseri posta. Természetesen én 
ennek a kérésnek örömmel tettem eleget, hiszen logikátlan is, hogy a saját városi lapunkat 
miért a veszprémi posta terjeszti, miért a veszprémi postánál kerül ez a bevétel elszámolásra, 
hogyha a saját postánkat is tudjuk ezáltal támogatni. Tehát ez azt jelenti, hogy ők intézik az 
összes településre ennek az anyagnak a kijuttatását. Illetve őket támogatja a város a terjesztési 
díjaknak a kifizetésével. Hozzáteszem, hogy itt devecseri munkavállalókról beszélünk. Tehát 
nagyon fontos az, hogy a postának legyen bevétele annak érdekében, hogy a devecseri 
munkavállalóknak legyen jövőjük ennél a vállalatnál. Jó. Kiszeretne még hozzászólni? 
Tessék, képviselő úr. 

Boldizsár     Zsolt     képviselő:   Köszönöm a szót. Én megfogadtam, hogy az újságról se kritikát, 
se észrevételt nem fogok szóvá tenni. Lehet, hogy nincs igazam, de én úgy érzem így 
tisztességes, mint az előző főszerkesztőnek én úgy gondolom, hogy nem illik. Egyetlen egy 
dolgot szeretnék csak, nem az én védelmemben. Ha minden igaz, az a tördelő a Tamás volt 
Ajkán, igaz? Az ő pontosságát szeretném megvédeni, ugyanis 3 éven keresztül dolgoztunk 
együtt. Egyetlen alkalommal még apróbb probléma sem volt vele és bizony néha, hogyha 
nagyon sürgős volt, akkor éjjel 3 órakor korrektúrázhattam az újságot, mert akkor pittyent a 
telefonom, hogy megérkezett, mert azt mondtam neki, hogy nagyon sürgős. Úgyhogy én őt 
szeretném egy kicsit megvédeni, hogy ő egy pontos gyerek. Köszönöm szépen.

Morgolódás nézők közt. 

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Nem akartam támadni, de tény az, hogy nem tudtam rávenni arra, 
hogy szombat, vasárnap dolgozzon és az ő szempontjából nyilván igaza volt családja van. Én 
pedig általában szombat, vasárnap szoktam dolgozni az újsággal. 

Boldizsár     Zsolt     képviselő:   Zökkenőmentes kapcsolatunk volt.

Nagy     Imre     főszerkesztő:   Úgy látszik, hogy ez nálunk nem így alakult. 

Boldizsár     Zsolt     képviselő:   Köszönöm szépen.

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr, akkor a vitát lezárom. Én a 
magam és a  város nevében szeretném még egyszer megköszönni Nagy Imre főszerkesztő 
úrnak, illetve a Devecseri Ujság szerkesztő bizottságának, Czeidli Józsefnek, Váti Ferencnek, 
ifjabb Kozma Györgynek, Bolbos Gábornak is, aki a nyárig volt a szerkesztő bizottságnak a 
tagja,  illetve  Nyárs  Hajnalkának  is,  aki  pedig  a  közelmúltban  került  az  újsághoz  és 
természetesen  végül  és  nem  utolsó  sorban  Mátrainé  Mester  Katalinnak  is  a  2015.  évi 
munkájukat. És erőt és kitartást kívánok a továbbiakban is.

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



1./ A Képviselő-testület a Devecseri Ujság 2015. évi működéséről szóló beszámolót fogadja 
el. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Nagy Imre 
főszerkesztőt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. június 15.

A Képviselő-testület 2 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem hozott döntést.

Nagy Imre főszerkesztő elhagyja az üléstermet.

Ferenczi Gábor polgármester: Én viszont most szeretném jelezni, hogy szeretnék, szünetet 
elrendeli, tekintettel arra, hogy 2,5 órája tart az ülésünk.

Szünet.

Szünet után.

Ács Attila ügyvezető igazgató, Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló megérkeztek az ülésterembe.

4./     Napirendi     pont:  

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített 
beszámolójának elfogadása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Tisztelettel  köszöntöm  Ács  Attila  igazgató  urat. 
Megkérdezem, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolóját.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nincs kiegészítésem.

Ferenczi Gábor polgármester: Megkérdezem a Tisztelt Képviselőtársakat, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban kiegészítésük, javaslatuk.

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Van. A gazdasági 
bizottság  tegnap  megtárgyalta.  Elég  hosszasan  veséztük.  Mind  a  4  határozati  javaslatot 
elfogadta.  Az  egyik  az  úgynevezett  közhasznú  tevékenységnek  a  beszámolóját  elfogadta. 
Valamint  elfogadta  az  egyszerűsített  beszámolót.  És  két  határozatot  hozott.  A gazdasági 
bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az egyik a 2014-es évi át nem adott 
pénzeszközéről döntés, és a 2015-ös évi pénzeszközről a döntés, hogy nem tudja átadni az 
Önkormányzat. Valamint hoztunk egy másik döntést,  azt pedig javaslom, majd zárt ülésen 
tárgyaljuk meg. Köszönöm szépen.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönöm  elnök  úr.  Nekem  is  lenne  kiegészítésem. 
Szerintem igazgató úr fáradjon ide,  legyen kedves,  hogy a felvetésekre tudjon esetlegesen 



reagálni.  A  beszámolóval  kapcsolatban  nekem  lenne  néhány  kiegészítésem.  Ugye  az 
elszámolások  felülvizsgálata  során  megállapítást  nyert,  hogy  több  elszámolási  határidőt 
elmulasztott a Kft. a pénzeszköz átadások vonatkozásában, amire utalt elnök úr is. Illetve ez 
az Önkormányzat részéről történő pénzeszköz átadásra vonatkozik. De én itt viszont a Kft. 
által elmulasztott határidőkre gondolok a pénzeszköz átadásokra vonatkozólag. Ugye 2014-
ben átadott működési támogatás elszámolási határideje 2015. május 31.-e volt. A 2015-ben 
átadott 10 millió forint összegű Eszterházy Kastélypark helyreállításra, karbantartásra történő 
pénzeszköz átadás kapcsán az elszámolás határideje 2016. január 15.-e volt.  A közpénzek 
felhasználására  vonatkozó  2007.  évi  LXXXI.  törvény.  Tehát  ez  alapján  az  átadott 
támogatásokról  el  kell  számolni.  Addig  további  támogatás  nem folyósítható.  Nyilván  ezt 
igazgató úr is tudja. A fenti két támogatás elszámolása viszont a mai napig nem érkezett meg. 
Ugye a Képviselő-testület felé adott egyszerűsített beszámoló, mint Önkormányzat, mint 100 
%-os  tulajdonos  felé  kötelezően  teljesítendő  beszámoló  és  ez  nem helyettesíti  az  évente 
kötelezően  adott  támogatások  elszámolását.  És  amit  még  szeretnék  elmondani,  hogy  a 
támogatás  elszámolás  módját  és  elemeit  a  támogatási  megállapodások  pontosan 
meghatározzák, amelyeket az Önkormányzat és Városüzemeltetési Kft. egymás között kötött. 
2013-ban  a  közművek  kiépítésére  215  millió  forintot  biztosított  a  Városüzemeltetési  Kft. 
részére az Önkormányzat. Ugye a 3037/5/2016-os számú, 2013. április 4-én kelt felhalmozási 
célú pénzeszköz átadásról, alapján ugye Devecser Város Önkormányzata 215 millió forintot 
át ad a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek a leendő iparterület közműveinek a 
kiépítésére. Ugye ebben a megállapodásban 8/3-as c) pontban a pénzügyi elszámolás keretébe 
a közreműködő szervezet, tehát a nonprofit kft. a képviselői által hitelesítetten a következő 
dokumentumokat  köteles  a  pénzeszköz  átadónak  megküldeni.  Többek  között  állományba 
vételi  nyilvántartó  lapokat,  üzembe  helyezés  dokumentumait.  Ugye  ezeket  tartalmazta  a 
megállapodás.  Az  üzembe  helyezés  dokumentumai,  melyek  a  következők  út  esetében 
forgalomba helyezési engedély.  Ivóvíz,  szennyvíz,  csapadékvíz esetén vízjogi üzemeltetési 
engedély. Ugye ezek mind a mai napig nem érkeztek meg. Tehát ugye mi szeretnénk, hogyha 
ezeket  lehetne  pótolni,  mert  ugye  ezeket  szükséges  lenne  ledokumentálni  az 
Önkormányzatnál.  Ezeket  a  kiegészítéseket  szerettem  volna  tenni  a  beszámolóval 
kapcsolatban. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ezzel kapcsolatban a 2013-as, tehát iparterület kialakítása, az 
év szeptemberében a pénzügyi elszámolás az önkormányzat pénzügyi hivatala felé megtörtént 
Továbbiakban tavaly 4 évre visszamenőleg egy teljes átvilágításon esett át a nonprofit kft., 
mind a pénzügyi, mind a működésére való tekintettel. Ugye erről is elkészült a jegyzőkönyv 
és az Önkormányzat megkapta. A Várkert felújítása után lévő karbantartási feladatokat, amire 
külön 10 millió forintot állapított meg az Önkormányzat. Ugye ezt egy egyszerű munkanapló 
írásával  kell  bizonyítanunk,  hogy mikor,  hány fő és  milyen  tevékenységeket  végeztünk a 
Várkertben. Ez a munkanapló ez mind a mai napig és az idén is napi kitöltésre kerül. A másik, 
hogy az  iparterületre  visszatérve,  tehát  egy kialakításról  szól  nekünk a szerződésük,  nem 
pedig a használatbavételről. Ugye a használatbavételről a tulajdonosnak kellene gondoskodni. 
Ugye  erre  külön  pénzeszközt  nem  állapítottak  meg  akkor.  Csak  magára  a  közműnek  a 
megépítésről, kiépítéséről, a kialakításáról, tervezéséről, az ehhez szükséges engedélyekről, 
mint  a  villanyvezeték,  mint  az  útépítés,  mint  pedig  a  víz  és  a  csatorna.  Igazából  a 
Bakonykarsztnak üzemeltetésre az Önkormányzat csak úgy tudja átadni, hogyha megvan a 
használatbavételi  engedély.  De  a  használatbavételi  engedélyt,  ugye  nem  vagyunk  a 
tulajdonosok, csak ugye a megvalósításban vettünk részt. A 2014-es évi várkerti beszámoló 
ugye május 31-ig szól.  Ugye ma május 25.-e  van,  azért  ülünk itt,  hogy az egyszerűsített 
pénzügyi  beszámolót  és  a  könyvvizsgálói  jelentést,  mint  dokumentumot  16.-áig  az 
Önkormányzatnak biztosítottuk. 



Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm. Igazából én ezt csak azért hoztam elő, mert jó 
lenne, hogyha mindannyiunk számára megnyugtatóan le tudnánk zárni ennek a projektnek a 
dokumentációját.  Nyilván ez a  Városüzemeltetési  Kft-nek is  meg az  Önkormányzatnak is 
azért az érdeke. Azt szerettem volna csak megkérdezni igazgató úrtól, hogy a közeljövőre 
nézve akkor ezeket a dokumentumokat. 

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: Az  ezzel  kapcsolatos  összes  dokumentumot  a  múlt  év 
decemberében, ugye erről nekünk is nyilvánvalóan megvannak erről a dokumentumaink ugye 
a  pénzeszköz  témában  átadtuk.  Valamint  a  megvalósulási  vázrajzot  is  biztosítottuk  az 
Önkormányzat részére ugye a kivitelezés után. Ezenkívül még igazából nincs a mai napig 
tisztázva, hogy ami még hátra van, az a használatbavételi engedély. De én úgy tudom, hogy 
nem a Kft. kötelessége a használatbavételi engedély. Tehát meg tudjuk oldani nyilvánvaló, 
hogyha ezt a Kft. nevében kérjük, de nem vagyunk a tulajdonosa ennek a közműnek, az útnak 
és  a  villanynak.  Akkor  viszont  az  új  tulajdonos,  amennyiben  átadásra  kerül  az 
Önkormányzatnak,  akkor  újra  használatbavételi  engedélyt  kell  kérni.  Ezt  én  így  tudom. 
Elnézést  kérek,  ugye  nem vagyok  az  építőiparban  ennyire,  tehát  a  bürokráciában  jártas. 
Igazából  nyilvánvaló  meg  tudjuk  tenni.  De  csak  úgy  tudjuk  megtenni,  hogyha  a 
használatbavételi  engedélyhez  szükséges  anyagi  fedezetet  az  Önkormányzat  biztosítja.  De 
ilyen  szempontból  akkor  viszont  fölöslegessé  válik,  hogyha  mindenképp  az 
Önkormányzatnak kell ezt megtenni.    

Ferenczi Gábor polgármester: Igen. Én szerintem az lenne a legcélszerűbb és remélem, úgy 
gondolom ezzel  a  testület  is  egyet  ért,  hogy akkor  meg  kellene  beszélni,  hogy ezeket  a 
dokumentumokat, ami hiányzik, azokat rendezni tudjuk. Ezt fontos volt elmondanom, mert itt 
határidős  dolgokról  van  szó.  És  itt  egyben  én  is  átnéztem  ezt  az  együttműködési 
megállapodást,  pontosabban  a  megállapodást  a  felhalmozási  célú  pénzeszköz átadásról  és 
tényleg  jó  lenne,  hogyha  ezt  a  2013-ban  indult  tranzakciót  tulajdonképpen  a 
dokumentumokkal is helyre tudnánk tenni.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Tulajdonképpen a használatbavételi engedély, ami hiányzik. 
Egyébként minden egyes más papírt biztosítottunk az Önkormányzat részére. Elnézést kérek, 
de azt hiszem, hogy a könyvvizsgálónk szólni szeretne.

Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló: Bocsánatot kérek, de úgy érzem, hogy ehhez a témához 
megszólított voltam. 

Ferenczi Gábor polgármester: Igen, tessék parancsolni.
   
Dr.  Hárs  Józsefné  könyvvizsgáló: Tehát  igazából  azt  gondolom,  hogy  ebben  az  egész 
témában  nagy  értelmezési  különbségek  vannak.  Tehát  a  Kht.  befejezetlen  beruházásként 
tartotta nyilván egész végig ezt a beruházást.  Közművet nem tarthat nyilván a Kht.  Tehát 
közművet  állományba  nem  vehet,  közművet  üzembe  nem  helyezhet.  Közművet  csak 
Önkormányzat és az Állam vehet birtokába, tulajdonába. Tehát, mi a befejezetlen beruházást 
jogcímenként, pontosan abból, hogy mi, mi, minek mennyi a költsége, mi azt megadtuk a 
város felé. Igazából nekünk ezzel, bár az én szakmai értelmezésem szerint a mi feladatunk 
befejeződött.

Ferenczi  Gábor polgármester: Értem. Jó csak én azt  gondolom, hogy akkor is  érdemes 
volna leülni akár így közösen és átbeszélni, mert tényleg jó lenne ezt a dolgot lezárni, úgy 



hogy ne legyenek értelmezési problémák.

Dr.  Hárs  Józsefné  könyvvizsgáló: Én  megmondom nagyon-nagyon őszintén  engem már 
nagyon frusztrált ez az egész téma és saját magam álltam neki, saját kézzel ezt az egész témát 
úgy mond elővezetni  és  olyan állapotba  hozni,  hogy adjunk egy olyan dokumentumot az 
Önkormányzat  kezébe,  amikor  azt  mondjuk,  hogy ennek  a  közműnek  kvázi  a  ráfordítási 
értéke ennyi, a másiknak annyi, a harmadiknak annyi. Jogcímenként pontosan megadtuk. Én 
azt gondolom, hogy mi ennél többet tenni nem tudunk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Nem tudom van-e kérdés. Tessék, képviselő asszony.

Bognár Ferencné képviselő: Nekem van. Valóban értelmezési problémáim vannak, mert itt 
az Ács Attila nonprofit kft-je körül valami nagyon, nagyon nem tiszta.  Kérem azt, hogy ezt 
tisztázni  a  napirendi  pontokra  többször  feltenni  és  ugyanakkor  vizsgáló  bizottságot,  akár 
állami számvevőszék, akár más állami vizsgáló bizottságnak ezt megnézni. Itt folyamatosan 
én vagyok az egyetlen mumus, aki ezzel nem ért egyet. Nagyon furcsa az nekem, hogy 2013-
ban 215 millió forint került iparterületek közműveinek kiépítésére, előkészítő munkáinak a 
finanszírozására. Folyamatosan felírom, hogy szerződésben vállalta a közművek elkészítését, 
az üzembe helyezését, de a mai napig nincs üzembe helyezés, tudtommal. Én szeretném, azért 
a pénzügyesünket is megkérdezni,  hogy neki mi a véleménye. Kinek kell  a szerződéseket 
komolyabban  látni,  mert  én  nálam  semmilyen  nem  volt.  Nem  tudok  dönteni  abban 
egyértelműen, és nem tudom a nevemet ahhoz adni semmiképpen, hogy itt valami, vagyis 
minden  rendben  van.  Itt  valami  nagyon,  nagyon  nem  stimmel.  Jeleztem  azt  is,  hogyha 
veszteséges, ezek után, hogy ilyen nagyon sok pénzek mennek keresztül akkor igazából egy 
normális  elszámolás.  Ez egy nagyon szép könyvelési  dolog, amit itt  megkaptunk. Ez egy 
nagyon szép könyvelési dolog. De továbbra sem tudom, hogy kinek mennyi a bére. Továbbra 
sem tudom,  hogy mennyi  a  bevétel.  Továbbra  sem tudom,  hogy mennyi  a  kiadás.  Csak 
összegében,  nagy  számokban.  És  ezzel  sajnos  nem  vagyok  tisztában  és  addig  sajnos 
háborogni fogok, és folyamatosan ezt fogom mondani, amíg ezek viszont be nem jönnek. 
Elsősorban  a  Városüzemeltetési  Kft-re  2012  és  2014-re,  erre  az  időszakra  vonatkozott 
gyakorlatilag az, hogy ellenőrzés. Na, most itt igazából a Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nél 
2012. és 2014. időszakra független szakértő könyvvizsgálótól, ellenőrzést megkapott.  Igen 
ám, de itt akkor sem egyértelmű, nem kapok olyan információkat, amivel tudnám azt mondani 
teljes szívvel, hogy igen itt emberek minden jól megy, mert ez erre megy ki, arra megy ki, és 
vannak azon kívül beruházások, befektetések. Én Devecsert nagyon elhanyagoltnak látom. Ez 
a  Kft.  alkalmatlan  arra,  hogy  Devecsert  tényleg  városüzemeltetési  módon  üzemeltesse. 
Elnézést kérek. Nem vagyok matematikus, ezeket hiányolom, és ezeket nem látom át. Ennyi. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Elnézést kérek, képviselő asszonytól, valóban látszik, hogy 
ön nem matematikus.   

Bognár Ferencné képviselő: Nem baj, de én ezt be is vallom, de hiányos az elszámolás.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igen. Tehát a 215 millió forint nem azért van, hogy a Kft. 
hasznot  termeljen,  hanem egy feladatot  ellásson,  egy feladatot  elvégezzen.  Erre  van  egy 
kerete és ezen a kereten belül vagy maximálisan ezt a keretet használhatja fel. Nem lépheti túl 
a költségvetést illetően. Tehát a bevételt. Hogyha ezen a lapon, amit mi leadtunk, van egy 
olyan szám, hogy 59.945.000,-Ft, ennyi volt a tavalyi árbevétele a nonprofit kft-nek. 10 fővel 
dolgozunk.  Ehhez  a  60.000.000,-Ft-hoz  tartalmazza  az  Önkormányzat  által  átadott 
pénzeszközt, ami a kötelező feladatok ellátására, 37 hektár zöldterület gondozására köztük 



vonatkozik 24.000.000,-Ft-ot. Tehát 34.000.000,-Ft árbevételt ért el a kft. a tavalyi évben. A 
vállalkozási  tevékenysége  nyereséges  volt.  A kötelező  feladatok  ellátása  veszteséges.  A 
vállalkozási tevékenységen nyert összeget a kötelező feladatok ellátására el kellett költenie, 
mivel a megállapított 30.000.000,-Ft-ból, csak 24-et kapott meg. Megértjük azt is, hogyha a 
gazdánk ezt nem tudja megadni, de erről tájékoztatni kell ahhoz, hogy a beszámolóban ez 
követelésként  ne  szerepeljen.  A  másik  dolog,  már  múltkor  a  temető  üzemeltetéssel 
kapcsolatban sem volt és a képviselő asszonynak bármi, ami a Kft-vel kapcsolatos soha nem 
stimmel semmi sem. Én is tudom a mögötte lévő dolgokat, de ez most nem ide tartozik. A 
másik dolog az, hogy a temető üzemeltetést is nonprofit jelleggel kell elvégeznünk azért, hogy 
minél  kevesebb  pénzbe  kerüljön  az  Önkormányzatnak.  Egyébként  az  Önkormányzatnak 
kötelessége fenntartani, ha nem a kft. üzemelteti, akkor valaki vállalkozó, aki nyilvánvaló, ön 
is tudja, profit orientált. Nyilvánvaló, hogy a 100,-Ft-ból csak egy x összeget fog elkölteni, 
mert  ugye  ő  is  abból  hasznot  remél.  Végeredményben  csak  ennyi.  Az  átvilágítással 
kapcsolatban.  Én  is  megkaptam  azt  a  jegyzőkönyvet,  amit  3  évre  visszamenőleg,  mint 
átvilágosítást  megkaptuk  és  akkor  bizonyára  nem tetszik  jól  értelmezni,  hogy  semmiféle 
hiányosságot,  pénzügyi  manővert,  amire  esetleg  ön  gondol,  nem történt  a  3  évben annak 
ellenére,  hogy  a  kft.  a  tőle  nem  megszokottan  nagy  pénzekkel  bánt.  Közel  fél  milliárd 
forintnál  több  is  volt  már  a  számlánkon.  Ezekkel  mi  elszámoltunk  többször  is  az 
Önkormányzat felé. Illetve azt a vizsgálatot az Önkormányzat kérte a kft-vel szemben nem én 
magam. És úgy tudom, a jegyzőkönyvet mindenki megkapta.
     
Ferenczi Gábor polgármester: Tessék, képviselő asszony.

Bognár Ferencné képviselő: Ezekről  nem tud a  Képviselő-testület  szerintem egyik tagja 
sem. Hogyha igen, akkor én nem kaptam erről elszámolót. Most és az elmúlt időszakban nem 
személyes ellentétek vannak, hanem egyszerűen problémám van azzal, hogy a nonprofit kft-
nél  folyamatosan azt  hallottam, hogy hiányos,  hiányos.  Most  itt  gyakorlatilag azt  hallom, 
hogy  a  kft.  nyereséges,  csak  bizonyos  területek  veszteségesek.  Akkor  miért  éri  meg  az 
Önkormányzatnak ezt a kft-t továbbra is üzemeltetni, így, ebben a formában, hogyha nekünk 
sokkal többe kerül,  hogyha nekünk a kft.  nyírja le a füvet a Várkertben, mint hogyha én 
felbérelnék valakit és mondjuk, az nyírná le a füvet? 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem biztos.

Bognár Ferencné képviselő: Ez biztos.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Meg kell próbálni. Volt már rá egyébként példa az elmúlt 30 
évben. Ugye a harmadik céget alapította meg az Önkormányzat úgy tudom. A második és a 
harmadik cég között ezt vállalkozási tevékenységben végezték. De csak zöldterületet nyírtak. 
Nem vásároltak  a  Startmunka-programnak  utánfutót,  nem vásároltak  rotációs  kapát,  nem 
építettek 1.800.000,-Ft-ért a betonelem gyártáshoz betonplaccot. És nem vásároltunk és nem 
vásárolt vállalkozó a Startmunka-programnak terepjárót például. 

Bognár Ferencné képviselő: Nem is a Startmunka-programról van szó, hanem a nonprofit 
kft-ről.

Ács Attila ügyvezető igazgató: A nonprofit kft. vásárolta, nem az önkormányzat.    

Bognár Ferencné képviselő: A Startmunka-program az államtól külön keretet kap arra.



Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem, nem. Egy pillanat, van egy utánfutója a Startmunka-
programnak, a nonprofit kft. vásárolta. Van egy betonüzeme, ahol a betonplaccot, 1.800.000,-
Ft  darabja,  amelyet  a  nonprofit  kft.  csináltatta  a  saját  költségén,  amin  most  a  betonelem 
gyártás folyik.

Bognár Ferencné képviselő: Miért nincs erről elszámolás, vagy valahol dokumentumot?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Hogyne lenne.

Bognár Ferencné képviselő: Attila nem láttam sehol. Attila ezt légy szíves pótold nekem, 
mert a hiányosságaim ebből adódnak. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ezt fogom.

Bognár Ferencné  képviselő: Egyszerűen  ennyi.  Hiába  megyek  be  az  Önkormányzathoz, 
vagy bárhová ezeket nem látom. A könyveléssel nincsen semmi probléma.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nagyon egyszerű hát meg kell kérdezni, hogy a Startmunka-
program leltárában szerepel-e utánfutó? Szerepel-e betonplacc?

Bognár Ferencné képviselő: Attila nem is az utánfutóról van szó. Amit én látok Devecserben 
a hótolással problémák vannak. A várkertben térdig érő, vagy derékig érő a gaz. Egyszerűen 
nem úgy dolgoztok, ahogy kellene. Ugyanakkor meg itt elvárod azt, hogy ilyen, meg olyan 
támogatások.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Elmondhatok, valamit, elnézést kérek.

Bognár Ferencné képviselő: Persze.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Tehát a Várkertben történt egy közel 200.000.000,-Ft körüli 
rekonstrukciós munka. Közel 100.000 db évelőnövényt ültettek a 10 hektáros területre.

Bognár Ferencné képviselő: Kik?

Ács Attila ügyvezető igazgató: A vállalkozó, aki pályázatot elvégezte a Várkertben.

Bognár Ferencné képviselő: És mikor volt ez, hány évvel ezelőtt?

Ács Attila ügyvezető igazgató: 2014-ben. Bocsánat 2013-ban. Mi vagyunk a fenntartók.

Bognár Ferencné képviselő: Na, most 2016 van.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Tehát mi vagyunk a fenntartók. Tehát a várkert, zöldterület 
üzemeltetője, fenntartója. Bizonyára ön nem tudja, de az Ágnes meg tudja mondani, hogy 
ebbe a Várkertbe történtek olyan ültetések, tehát a fűre gondolok, ami úgynevezett virágos rét. 
Tehát  ez  a  földbe,  lemezzel,  vaslemezzel  elválasztott  területek,  ahol  meg  kell  hagynunk 
nagyra a füvet ahhoz, hogy a vadvirágok is virágozzanak. 

Bognár Ferencné képviselő: Akkor ezt ki kellene írni egy táblára.



Ács Attila ügyvezető igazgató: Ezt nem kell kiírni. 

Bognár Ferencné képviselő: Mert akik bejönnek devecseriek, meg mindenki azt látják, hogy 
térdig érő a gaz, meg minden.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ettől park egy park.

Bognár Ferencné képviselő: Ennyi az egész. Ezeket nem tudom.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Bocsánat.

Ferenczi Gábor polgármester: Ezt a vitát most lezárom.

Óvári Márton képviselő; Szociális, Egészségügyi, Rend és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke: Bocsánat. A szociális bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Nagyon szépen 
köszönjük  Attila,  hogy  a  városüzemeltetést  ilyen  körülmények  között  is  úgy  tudod 
üzemeltetni. Attól függetlenül minden működik és minden olyan dolog is befejezésre kerül, 
amit  mondjuk  nem ti  kezdtetek  el,  csak  mondjuk  más  nem tudott  befejezni.  Úgyhogy a 
szociális  bizottság  nevében  megköszönjük  a  munkátokat  és  javasoljuk  elfogadásra  az 
Önkormányzat Képviselő-testülete felé. Köszönöm. 

Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló: Én kiegészítést nagyon szeretnék tenni ehhez az egész 
vitához, mert én igazából nem is értem.

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék, parancsolni.

Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló: Van önöknek egy nonprofit kft-jük, aki úgy áll fel, hogy 
van  neki  egy  alaptevékenysége  és  van  neki  egy  vállalkozási  tevékenysége.  Az 
alaptevékenységet  finanszíroznia  kellene  a  fenntartónak,  a  tulajdonosnak.  A vállalkozási 
tevékenységből pedig ki kellene termelni a költségeknek a saját bevételi forrását. Na, most az 
az egyensúlytalan helyzet áll elő a kht. esetében, hogy a vállalkozását úgymond nyereségesen, 
haszonnal  műveli.  Ebből  következően az  alaptevékenységnek az  Önkormányzat  által  nem 
finanszírozott  részét a vállalkozási  tevékenységéből  finanszírozza.  Ha megtetszik nézni  az 
egyszerűsített  beszámolónak,  az  eredmény  levezetését  tisztán,  világosan,  egyértelműen, 
minden témáról, amiről eddig beszéltem, választ tetszik kapni. Ha azt mondják önök, hogyha 
azt hallom, hogy veszteséges. Igen. Az alaptevékenysége, amit az Önkormányzatnak kellene 
finanszírozni, ott mínusz számot tetszik látni, azért mivel nem kap annyi támogatást. Az idén 
is 4.000.000,-Ft-tal kevesebbet utaltak. És testületileg el is vonták már a kht-tól a 4.000.000,-
Ft-ot.  Tehát  azzal  a  szűkített  forrással,  amit  ténylegesen  finanszíroztak  abból  kellett 
működtetni azt az alaptevékenységet, aminek a költségvetését minden évben úgymond önök 
tételesen a költségvetés jóváhagyásakor elfogadják. És ha nem adják meg hozzá a forrást, 
akkor  kérdezem,  miből  finanszírozza?  De  mi  nem  tudjuk  másként  megcsinálni  a 
beszámolóját. Megcsináljuk az alaptevékenységét, megcsináljuk a vállalkozásét. Ha a fekvő 
táblán megtetszik tekinteni, világossá válik, hogy az alaptevékenysége mínusz előjellel, tehát 
veszteséges. De csak az a veszteséges. A másik oldala ott van a vállalkozási, amiből kitűnik, 
hogy  saját  maga  megtermeli  a  forrásait.  Ennyire  egyszerű,  hogyha  az  alapjaiban  és 
lényegében értelmezzük az egész kht-nak a működését.

Bognár Ferencné képviselő: Értettem. Nagyon szépen köszönöm. Hadd szóljak még egy 
mondat erejéig.



Ferenczi Gábor polgármester: Tessék. 

Bognár  Ferencné  képviselő: Elnézést  kérek.  Nekem  csak  az  tűnt  fel,  hogy  az 
alaptevékenység,  amit  az  Önkormányzat  finanszíroz.  Én  úgy  tudom,  hogy  2006-ban  lett 
alapítva a kht.

Ács Attila ügyvezető igazgató: 2007.

Bognár Ferencné képviselő: 2007 bocsánat. És ugyanakkor az Önkormányzat alapította.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igen, 100 %-os tulajdonosa.

Bognár Ferencné képviselő: 100 %-os tulajdonos az Önkormányzat.

Ács Attila ügyvezető igazgató: A Képviselő-testület. 

Bognár Ferencné képviselő: Jó. Akkor a tulajdonos az Önkormányzat, a Képviselő-testület. 
Ugyanakkor viszont azt nem értem, hogyha az alap itt mindenképpen hiányos, akkor miért 
nem dönthet a Képviselő-testület azzal, hogy ezt tovább nem tudja finanszírozni, hiszen a 
mostani gazdasági helyzetünk nem teszi lehetővé?

Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló: De hát a vállalkozása saját maga, az úgynevezett kht-je 
kitermeli, akkor igazán összességében kht. működési szinten azt mondjuk jó. 

Bognár Ferencné képviselő: Félre beszélünk. Nem.   

Ács Attila ügyvezető igazgató: Bocsánat. Akkor azt kérdezem képviselő asszonytól a kft. 
lenyírja a füvet és nem ad az Önkormányzat hozzá pénzt.

Bognár Ferencné képviselő: Értem.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Akkor kérdezem én, hogyha vállalkozó nyírja le  a  füvet, 
akkor ki tudja fizetni az önkormányzat?
 
Bognár  Ferencné  képviselő: Figyelj  ide,  van  még  egy  kérdésem,  egyetlen  egy.  Én  is 
vállalkozó vagyok.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ez teljesen más téma.

Bognár Ferencné  képviselő: Elhiszem.  De  ha  a  vállalkozásom mellé  nyitok  egy  másik 
vállalkozást, és ha az nem működik, akkor hadd döntsem el én, hogy működtetem, vagy nem. 
Itt viszont folyamatosan azt hallom, hogy 400-500 milliót kellene neked adni, hogy innen ki 
tudjunk szállni. Ugyanakkor az van, mindig mindenki várja a pénzt, de az anyagi keretünk 
nem  engedi.  Vannak  megszorítások  polgármester  úr  kap  50.000,-Ft,  olyan  lehetséges 
költséghatárt, ami aztán utána megbénítja az egész várost. Ugyanakkor meg milliókat szórunk 
ki itt másra. Ezt nem értettem.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Akkor csak röviden hadd mondjak egy példát.



Ferenczi Gábor polgármester: Tessék, igazgató úr.

Ács Attila  ügyvezető igazgató: Annyit  szeretnék mondani.  Van egy kivonatom. Tehát  10 
fővel dolgozik a kft. 10 állandó dolgozója van, és jelenleg van még 14 közmunkás, akit az 
Önkormányzat irányít hozzánk, mert nem a Startmunka-programon belül. Csak azt szeretném 
elmondani, tehát április 30-ig szól a dolog. Tehát kaptunk mind eddig összesen 4,5 millió 
forint támogatást az Önkormányzattól ebben az évben és ugye május 25.-e van. Csak a bérek, 
a járulékok, és hogy a TB felé ne tartozzunk nekünk ez eddig 5.859.600,-Ft-ba került. Tehát 
már most, már most mínusz van. Az idei költségvetésünket ugye 10 + 10 millió forintban 
fogadta el a Tisztelt Képviselő-testület. Tehát élni fogok azzal a lehetőségemmel rövidesen, 
tehát a nyár folyamán, hogy pótköltségvetést  fogok kérni, mert sajnos azok a vállalkozási 
tevékenységek, amiken tavaly lehetőségünk volt részt venni idén nem nagyon úgy néznek ki, 
hogy vannak ilyen pályázati lehetőségek. Sőt úgy néz ki, hogy sokkal kevesebb árbevételre 
tudunk szert tenni. Sajnálatos esemény történt azzal is, hogy a kommunális hulladékszállítást 
magasabb szinten  megszüntették.  Nemcsak  mi  vagyunk  az  áldozata,  az  országban  sokan. 
Igazán ez nem egy profitorientált termék volt, ez azért volt gazdaságos. Mégis aztán ezek után 
tudjuk majd  meg,  hogy mennyibe  kerül  a  szemét  elszállítása,  mondjuk  a  köztemetőkből, 
igazából,  ami  piaci  áron  kerül  elszállításra.  De  erről  nem  mi  tehetünk.  Próbáljuk  a 
kukásautónkat  értékesíteni,  mivel  az  Önkormányzat  felé  a  20.000.000,-Ft-os  támogatás 
mellett  még  4.400.000,-Ft-tal  mi  tartozunk  a  kukásautónak  a  törlesztésével.  Az  5  évben 
rendszeresen törlesztettünk. Nem volt hátralékunk soha. Nem hivatkoztunk arra, hogy nincs 
pénzünk és nem tudunk fizetni. Mindig is megfizettük a tartozásunkat, nincsen tartozásunk 
sehova. Se közműveknek, senkinek. És idén sajnos most úgy látjuk, habár még novemberig 
van időnk a 4.400.000,-Ft-nak a megfizetésére, hogy a kukásautó értékesítésével, talán ezt 
tudjuk pótolni. Egyébként a költségvetésből nagyon nehéz lesz. De ezt majd egy költségvetés 
módosításakor meg fogom említeni.

Dr.  Hárs  Józsefné  könyvvizsgáló: Még egyetlen  egy dolgot  szeretnék  hozzáfűzni,  hogy 
világos és egyértelműen látszódjon ez az egész dolog.

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék.    

Dr.  Hárs  Józsefné  könyvvizsgáló: Tehát  nekünk  is  az  első  perctől  kezdve  az  volt  az 
érdekünk,  hogy  az  átláthatóságot  biztosítsuk.  Tehát  abból  következően,  hogy  bármelyik 
képviselő  bármikor  bemehet,  a  kht.  könyvelését  megnézheti.  Úgymond  munkaszámos 
rendszert  alakítottunk ki.  Minden egyes  feladatnak adtunk egy munkaszámot.  És arra van 
könyvelve a bevétele és oda van könyvelve arra a konkrét munkaszámra a kiadása. Tehát 
bármikor,  amikor  valaki  részletekre  kíváncsi  akkor  megnézi  az  úgynevezett  részletes, 
analitikus  nyilvántartást  és  abszolút  világos,  áttekinthető  képet  fog  kapni  a  kht-nak  a 
működéséről.  De  egy  éves  egyszerűsített  beszámoló  nem  arról  szól,  hogy  én  most  itt 
részletekben  úgymond  mindent  bemutassunk.  Hanem  törvényileg  elő  van  írva  annak  a 
szerkezete, amiről már beszéltem. Van egy alaptevékenység, vállalkozás. Annak megvannak a 
kiadás  bevételi  jogcímei  és  mi  pedig  ezen  kötelezettségünknek,  ennek  megfelelően 
maximálisan eleget tettünk.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen. Akkor nekem lenne végül egy hozzászólásom.

Bendes István jegyző: Mayer Gábor szeretne.

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretne még hozzászólni képviselő úr? 



Mayer Gábor képviselő: Igen.

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék.

Mayer  Gábor  képviselő: Szeretném  javasolni  a  Tisztelt  Képviselő-testületnek,  hogy 
köszönje meg a kht-nak az éves munkáját  és szeretnénk elnézést kérni a vendégeinktől a 
méltatlan bánásmódért és egy kérdést tennék fel önmagunknak egy kicsit. Ez az a Képviselő-
testület, aki a 3 fős Felügyelő Bizottságból 2 főt lecserélt és most pedig megfogalmazza az 
elégedetlenségét. A Felügyelő Bizottságnak pedig itt van a véleménye, olvasható az utolsó 
oldalon.  Tehát  akiket  ez  a  Képviselő-testület  többségében  beválasztott  a  Felügyelő 
Bizottságba,  szerintem először  ő nekik kellene feltenni  a  kérdést.  És  akkor  utána lehetne 
esetleg,  ilyen  méltatlan  módon  megszólalni  a  vendégeink  irányába  én  úgy  gondolom. 
Köszönöm szépen. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Megkérdezem,  hogy  a  vitát  lezárhatom-e.  Ha  nincs 
hozzászólás  és  akkor  csak  annyit  szeretnék  elmondani  végezetül,  hogy  én  is  szeretném 
megköszönni  a  Városüzemeltetési  Kft.  munkatársainak  a  2015.  éves  munkáját.  Én  azt 
gondolom, hogy a lakosság részéről érkezik be hozzánk olyan impulzus, hogy nem átlátható, 
amire utalt is a Városüzemeltetési Kft. képviseletében, hogy ugye jogszerűen teljesen rendben 
vannak ezek a beszámolók, csak ugye ebből nem derülnek ki tételesen egy egyszerű polgár 
számára, hogy mi, mibe kerül, hogy konkrétan milyen munkafolyamatnak, milyen költségei 
vannak.  Miből  adódik  a  vállalkozói  bevétel.  Ugye  ezeket  a  részleteket  nem látja  itt  egy 
állampolgár a mi településünkön. 

Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló: Negyven munka számot kezelünk. Annyira részletesen. 
Mindegyikhez oda van rendelve a bevételi számla, a beérkező számla.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen. De azért azt tudomásul kell venni mindannyiunknak, 
hogy a lakosság túlnyomó többségében nem közgazdászokból, nem könyvelőkből áll,  nem 
pénzügyi szakemberekről van szó. Ők ugye arra kíváncsiak, hogy mondok egy konkrét példát, 
hogyha kölcsön adja a Városüzemeltetési Kft. tulajdonát képező markolót, akkor azért mennyi 
bevételt kap a kft. hogyha mondjuk egy vállalkozóhoz kerül ez a jármű.  Ez most csak egy 
egyszerű példa. Ugye nyilván a lakosság számára is megnyugtatóbb lenne, hogyha ezekbe a 
részletekbe is nagyobb bepillantást nyerhetne. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy mik 
a  jogi  követelmények  egy beszámoló  elkészítésénél.  Mikor  lehet  azt  mondani,  egyébként 
jogilag rendben van egy adott dokumentum, egy adott vállalkozásnál. A két dolog közé nem 
tennék egyenlőség jelet, mert azt, hogy jogilag rendben van a könyvelés, az nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy itt a mi kis településünkön Mariska néni és Béla bácsi is érti, hogy azok a 
számok azok miből adódnak össze. Mindössze erről van szó és szerintem képviselő asszony 
erre akart rávilágítani egyébként a hozzászólásával. Én azt gondolom, jelezte is, hogy nem 
személyes ellentétről van szó, hanem azt a dilemmát próbálta valahogyan feloldani. Én azt 
gondolom, hogy így értjük egymást, hogy miről van szó. Azt meg ugye én is jeleztem már 
korábban, ugye nyilván nem titkos ez az elképzelés azt viszont érdemes megvizsgálni, hogy 
az a 10 fő, akit említett az igazgató úr, jelenleg az Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező 
Városüzemeltetési  Kft.  munkatársa.  Nem olcsóbb-e a  városnak,  ezeknek a feladatoknak a 
fenntartására ezt a 10 főt úgy működtetni, úgy foglalkoztatni, hogy azt nem egy kft. részeként 
teszi, hanem mondjuk egy városüzemeltetési munkacsoport munkavállalóiként. Ugyanis az 
viszont tény, mert amikor igazgató úr is a beszámolókat a tavalyi évben is részünkre eljuttatta 
és ki is egészítette ezeken az üléseken. Ugye mindig hozzátette, hogy egyébként a település 



méretéhez képest ugye nagyon kis létszámmal működik ez a csoport.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Az állandó létszámunk kicsi. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Azért  azt  lássuk  be  a  településünk  6.411  hektárt  foglal 
magában.  Nyilván  a  Városüzemeltetési  Kft-nek  nem  feladata  és  kötelessége  az  egész 
közigazgatási területet kezelni. De az is tény, hogy a városban található járdafelületek egy téli 
időszakban nagyon nagy kihívást jelentenek egy ilyen kis létszámú csapatnak. Ahogyan a 
nyári  időszakban, sőt mondhatni a tavaszi,  a nyári,  az őszi időszakban. Én itt  a lakossági 
impulzusokra tudok hivatkozni. Engem, mint polgármestert keresnek meg a lakosok, hogy x 
önkormányzati területen le lehetne pl. nyírni a füvet, vagy le lehetne metszeni a bokrokat, a 
fákat. Ugye én ezeket a kéréseket mindig továbbítani szoktam igazgató úrnak, és azt látom, 
hogy az apparátusunk ezekhez a feladatokhoz kevés.

Ács Attila ügyvezető igazgató: A gép parkunk is kevés. El kell, hogy mondjam, hogy 37 
hektár úgynevezett minősített növényzetet művelünk. Tehát parkról beszélünk ugye, nem réti 
kaszálóról. Ami igazából, mindenki tudja, aki észreveszi, hogy az önkormányzati területen 
nagyobb a fű, mint a saját udvarában. Tudja, hogy szinte hetente kell nyírni a saját udvarát, de 
ugye nyír 1-100-200 m2-et, nekünk 370.000 m2  van. Kettő fűnyíró traktorunk van. Igazából 
nem biztos, hogyha ebbe még műszaki meghibásodás is van, hogy újra visszaérünk oda, mire 
megnő a fű. Ugye a májusi ez az esős időszak rettenetes olyan szempontból, mert szép, mert 
zöld a terület, de viszont annyi, hogy egy Várkertben mire egy 10 hektáros területnek a végére 
érünk,  az  elején  már  20  cm-es  fű  van.  Naponta  több  centit  képes  nőni.  Tehát  nem  a 
műveletlensége látszik,  hanem a késedelme esetleg a nyírásnak. Ugye az már meglátszik, 
hogy az volt nyírva, vagy még sohasem. A másik dolog az. Visszatérve a polgármester úrnak 
csak  annyit  szeretnék  elmondani,  hogy  ugye  a  könyvvizsgáló  hölgy  elmondta,  hogy 
tulajdonképpen az egyszerűsített beszámoló miről szól. Látom, már itt az anyagban lapoz is. 
El  szeretném  mondani,  hogyha  a  lakosság  közül  valakit  érdekel  a  Caterpillart  tavaly 
mennyiért adtuk bérbe. Tehát 3.373.000,-Ft bevételt prognosztizáltunk az elmúlt évben. Egy 
vállalkozónak adtuk ki.  Ez  egy bruttó  árbevétel  volt.  Egy bérbeadásról  szól.  Lényegében 
maga a gépnek a bérleti  díját  tartalmazza.  Ezzel mi nem tankoltunk, nem javítottuk,  nem 
zsíroztuk és nem terhelte ezt, úgynevezett munkabér. A másik dolog az, hogy beszélgetünk 
róla, hogy 10 állandó létszámmal kevesen vagyunk. Hát sokkal nagyobb a feladat. Ugye a 
területünk  a  duplájára  nőt.  A létszámunk  pedig  2001  óta  15  főről,  10  főre  csökkent.  De 
igazából az a probléma, hogyha igazából próbálunk vállalkozási tevékenységeket végezni, de 
csak az erőnkig. Ugye ennél többet nem tudunk, mert a saját kötelező feladatokat el kell látni, 
annak hátrányára nem lehet vállalkoznunk. De ha a 10 fő bérét, járulékát, a közüzemi díjakat 
elvonjuk, ugye ha ezt nem képes a gazdánk finanszírozni, akkor hogyan tudnánk a létszámot 
növelni. Tehát ha így sem. A 10 főnek a bérét és a járulékát sem tudja az Önkormányzat 
átadni, akkor kötelezhet bennünket arra, hogy vállalkozzunk. Hiszen vállalkozunk is nem is 
kell kötelezni bennünket, mert mi ilyen szellemben dolgozunk, hogy próbálunk minél kisebb 
terhet róni a gazdánkra azzal, hogy vállalkozási tevékenységet végzünk. És annak eredményét 
is,  mivel  nonprofit  jellegű,  tehát  nincsen  osztalék,  nincsen  jutalom,  nincs  fizetésemelés, 
semmi a világon. Hanem visszarakjuk a gépek javítására, az elöregedett gépek fenntartására 
ezzel költjük el a pénzt tulajdonképpen.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Köszönöm szépen igazgató úr.

Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló: Bocsánat.



Ferenczi Gábor polgármester: Tessék.

Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló: Feltétlenül úgy gondolom, hogy el kell mondani ebben az 
egész témában, amibe fajult itt ez az egész dolog. Azt szeretném önnek, mint polgármester 
úrnak is mondani, meg igazán talán minden képviselő úrnak, hogy amikor indult a társaság 
5.000.000,-Ft-os  alaptőkével  indult.  Tehát  5.000.000,-Ft-jába  került  az  Önkormányzatnak, 
aminek 2014.  december  31-ig plusz 24.151.000,-Ft  eredményt  termelt  a  kht.  és  2015-ben 
pedig 3.000.000,-Ft-os nyereséget globálban, az ő működése, az alap meg a vállalkozás együtt 
3.000.000,-Ft-os  nyereség.  Tehát  az  induló  5.000.000,-Ft-ból  ő  neki  a  saját  tőke  2015. 
december 31-én 32.177.000,-Ft. Szeretném megkérdezni, hogy hol van olyan vállalkozás a 
mai világban, aki ennyi év alatt, 10 év alatt az 5.000.000,-Ft-ból, 32.000.000,-Ft-os saját tőkét 
tud bemutatni. Köszönöm szépen ezt az egyet még úgy gondoltam, hogy információként el 
kell mondani, mert ezek a számok beszédesek. Ezek mondják meg a társaságnak a valódi 
működési eredményességét.

Ferenczi Gábor polgármester: Ez igen nagyon fontos.

Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló: Azért mondom, csak bizonyos esetekben olvasni is tudni 
kell  egy beszámolóból.  És  ennek  most  azt  gondolom ez  ennek  az  egész  mai  témának  a 
lényege,  hogy  a  városnak  az  5.000.000,-Ft-jából  most  van  32.000.000,-Ft-os  plusz 
eredménye.

Ferenczi Gábor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Én a magam részéről egy olyan 
javaslattal élnék, tekintettel arra, amire az igazgató úr is utalt, hogy most a szemétszállításnak 
a feltételei rajtunk kívül álló okok miatt megváltoztak. Tekintettel arra, hogy az Avar Kft. egy 
pályázati siker által tudta növelni a gépparkját és Devecserre, mint alvállalkozóra nem tart 
igényt.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igazából úgy működik, hogy a szerződésünk március 31-gyel 
megszűnt. A szerződés úgy szólt, hogy a lakossági kommunális hulladékot szállítottuk az Avar 
Kft-nek, illetve gyűjtöttük és szállítottuk és a mindenkori szemétszállítási díj 85 %-át kaptuk 
meg mindezért a munkánkért.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ugye ez a fajta szerződés sem működhetett volna tovább, de 
mivel  új  Hulladékgazdálkodási  Zrt-t  létre  hozta  az  állam,  úgymond  az  Avar  Kft.  is  egy 
bedolgozó,  egy úgynevezett  regionális  hulladékgyűjtőnek vannak megbízva.  Ezért  van az, 
bizonyára észrevette a lakosság is, hogy nem kaptak még szemétdíjról csekket, azért mert nem 
az Avar Kft. fogja ezentúl ezt a csekket kiállítani, hanem ez a központ ez a zrt. És az Avar Kft. 
működéséhez a saját tulajdonú kukás hulladékgyűjtő autóinak a valós költségét finanszírozza 
meg a zrt. mivel a törvény szerint ez a rezsicsökkentésnek az egyik formája, hogy a lakossági 
kommunális hulladékszállításon a vállalkozónak nem lehet eredménye. Csak azt a költséget 
fizeti  meg,  ami  azzal  jár.  Igazából,  hogyha  maradtunk  volna,  akkor  igazából  csak  egy 
feladattal  több  feladatunk  lett  volna  Devecser  területén,  mert  nem  termelhettünk  volna 
eredményt  a  lakossági  kommunális  hulladékszállításból.  Tehát  egyszer  volt  egy 
rezsicsökkentés és a rezsicsökkentésnek, vagy annak tartása állítólag az a következő, hogy 
eredményt nem termelhet, aki lakossági hulladékot gyűjt. Köszönöm szépen.    

Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönöm  az  igazgató  úrnak  a  tényszerű  kiegészítését. 



Végig  mondva  az  eredeti  gondolat  menetemet  egy  javaslattal  szeretnék  élni.  Képviselő-
testületi ülésen kívül én javasolnám a Képviselő-testületnek, mint Önkormányzatnak, mint 
100 %-os tulajdonosnak, hogy üljünk le és beszéljük át igazgató úrral, illetve Hárs Józsefné 
könyvvizsgáló  asszonnyal  az  idei  évre  vonatkozó  elképzeléseket,  a  finanszírozást.  Az 
önkormányzat tudja-e majd teljesíteni azt a pótköltségvetési kérelmet, amit igazgató úr jelzett 
is, hogy be szeretne nyújtani. Mi a tervünk a szemétszállító autóval, amire jelen állás szerint 
nincsen szükség, azt milyen áron szeretnénk értékesíteni. Mi a tervünk azzal a két kollégával, 
aki eddig a szemétszállító autón dolgozott. Nyilván nekik is más feladatot kell biztosítani. És 
számos olyan egyéb kérdés van, amiket azért lenne célszerű egymással egyeztetni, ugye azok 
a dokumentumok is, ahol jelezte könyvvizsgáló asszony is, hogy értelmezési probléma van. 
Akkor szerintem ezeket az értelmezési különbségeket fel lehetne oldani egy egyeztetés által. 
Nekem ez  lenne  a  tiszteletteljes  javaslatom.  Egyébként  a  dolgozók munkáját  az  imént  is 
megköszöntem és  zárásként  is  szeretném természetesen  megköszönni.  Jó.  Nem tudom,  a 
Képviselő-testület  egyetért-e  az  általam javasolt  témában  egy egyeztetésre  kerüljön  sor  a 
Városüzemeltetési Kft. vezetőjével, könyvvizsgáló asszonnyal közösen. 

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület  úgy  határozzon,  hogy  a  Képviselő-testület  tagjai,  a  Devecseri  Városüzemeltetési 
Nonprofit  Kft.  vezetője,  a  Dr.  Hárs  Józsefné független könyvvizsgálója  közös egyeztetést 
tartsanak a Kft. anyagi helyzetéről.

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

140/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Képviselő-testület tagjai, a 
Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  vezetője,  a  Dr.  Hárs 
Józsefné független könyvvizsgálója közös egyeztetést tartanak a Kft. 
anyagi helyzetéről.

Ferenczi Gábor polgármester: Remélhetőleg akár a jövő héten is meg tudnánk tartani és 
akkor az ilyen értelmezési dolgok megoldódnának.

Dr.  Hárs  Józsefné  könyvvizsgáló: Jövő  héten  még  nem,  mert  nekem  zajlanak  a 
beszámolások.

Ferenczi  Gábor polgármester: Akkor egyeztetünk majd egy időpontot.  Azért  szeretném, 
hogyha ön is részt tudna venni.

Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló: Szívesen.

Ferenczi  Gábor polgármester: Akkor  majd  egyeztetünk,  hogy ezeket  a  kérdéseket  meg 
tudjuk válaszolni. Köszönöm szépen.

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.                    



Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített 
éves beszámolóját, annak kiegészítő mellékleteivel, valamint a független könyvvizsgálói 
jelentés megállapításait fogadja el. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

141/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak kiegészítő 
mellékleteivel, valamint a független könyvvizsgálói jelentés 
megállapításait elfogadja. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a 
döntésről írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ha  ezeket  az  értelmezési  kérdéseket  tisztázzuk,  akkor 
természetesen én is támogatom. 

Bendes István jegyző: Akkor még lenne egy határozati javaslat, amiről dönteni kellene.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./  A  Képviselő-testület  a  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2015.  évi 
közhasznúsági  jelentését  a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygy jtésű  és a 
közhasznúság egyes kérdéseir lő  szóló 350/2011.(XII.30.)  Korm.  rendelet  mellékletében 
foglaltaknak megfelelő tartalommal fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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



142/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2015. évi közhasznúsági jelentését a civil szervezetek gazdálkodása, 
az adománygy jtésű  és a közhasznúság egyes kérdéseir lő  szóló 
350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet mellékletében foglaltaknak 
megfelelő tartalommal elfogadja.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a 
döntésről írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Bendes István jegyző: Akkor még egy határozatot javasolt a bizottság. A 2014 és 2015-ös 
évben ugyan szerintünk a költségvetési  zárszámadás rendezte és igazából ez is kell,  hogy 
rendbe legyen. A Kft. azt kérte, hogy legyen erről külön határozat és ezen végül nem múlhat 
semmi  és  hozzunk  egy  határozatot,  hogy  a  2014.  évi  8  millió  és  a  2015.  évi  6  millió 
forintokkal véglegesen csökkentette a költségvetését az Önkormányzat. Valóban nem adtuk át, 
a zárszámadásban és le is rendeztük, de őket megnyugtatná, hogy a zárszámadási rendeleten 
kívül egy határozatunk is legyen és ezt a kérést a bizottság támogatta és be szeretnénk hozni a 
Képviselő-testület elé, hogy akkor ez a határozat is legyen meg. Ezt nyújtsuk át a Kft-nek a 
zárszámadás mellé, és akkor ő jobban megnyugszik, hogy ezt lerendeztük. 

Ács Attila ügyvezető igazgató, Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló elhagyják az üléstermet.

Kozma György képviselő: Szeretnék szólni.

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék, képviselő úr. 

Kozma  György  képviselő: A kft.  lehetővé  tette,  hogy  úgymond  eredményes  legyen  a 
gazdálkodásunk,  mert  hogyha ha  át  kellett  volna  adnunk ezt  az  összeget,  akkor  ennyivel 
eredményesebb tudott volna lenni és akkor a polgármester úr nem tudta volna elmondani, 
hogy eredményes gazdálkodást folytattunk. Köszönöm. 

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére a 2014-es évre 8 millió forintos, a 2015-
ös évre 6 millió forintos át nem adott pénzeszközt nem tudta és tudja átadni. A Képviselő-
testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 15/2015. 
(IV. 30.) önkormányzati rendeletében elfogadta a 8 millió forintos pénzeszközátadás 
csökkenést, az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 
9/2016. (V. 12.) önkormányzati rendeletében elfogadta a 6 millió forintos pénzeszközátadás 
csökkenést. 



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a döntésről írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

143/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata 100 %-os 
tulajdonában lévő Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére 
a 2014-es évre 8 millió forintos, a 2015-ös évre 6 millió forintos át 
nem adott pénzeszközt nem tudta és tudja átadni. A Képviselő-testület 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról 
szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében elfogadta a 8 
millió forintos pénzeszközátadás csökkenést, az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 9/2016. (V. 12.) 
önkormányzati rendeletében elfogadta a 6 millió forintos 
pénzeszközátadás csökkenést.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a 
döntésről írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Ungváriné Scholcz Alíz a D-Medico Kft. képviseletében megérkezett az ülésterembe.

5./     Napirendi     pont:  

Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: Az írásos előterjesztést  mindenki megkapta.  Scholcz Alíz 
asszonyt köszöntöm sok szeretettel.  Megkérdezem, hogy szeretné-e kiegészíteni az írásban 
megküldött beszámolót. 

Ungváriné Scholcz Alíz D-Medico Kft.  képviselője: Nem, köszönöm. Egy valami jutott 
eszünkbe mióta beadtuk a beszámolónkat, hogy saját magunk pénzügyi helyzetén is javítva, 
illetve  a  város  egészségügyi  ellátásának  színvonalát  emelendő  a  cég  tulajdonosai  egy 
alapítványt kívánnak létrehozni, amibe természetesen civil lakosok, bármilyen szervezetek is 
majd saját jó szándékukból juttathatnak el adományokat annak érdekében, hogy most már 



tényleg  látványos  fejlődést  is  tudjunk  elérni.  Mert  a  jelenlegi  finanszírozás  mellett  csak 
nagyon,  nagyon  apró  lépésekkel  tudunk  előre  haladni,  amik  a  kívülállók  számára  nem 
mondanak sokat, de mi, akik bent dolgozunk, mi látjuk, hogy azért halad előre ez a dolog.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Köszönöm. 

Ungváriné Scholcz Alíz D-Medico Kft. képviselője: Ennyi kiegészítést szerettem volna még 
hozzátenni a tájékoztató mellé. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Jó.  Köszönöm. Nekem az előző testületi  ülésen napirend 
előtt kellett helyretennem egy fals információt és lehet, akkor tényleg az illetékestől tudunk 
erre a kérdésre választ kapni. Illetve a Devecseri Ujságban is megjelent ezzel kapcsolatban 
egy  kérdés,  illetve  egy  válasz,  melyet  most  fogok  ismertetni.  De  engem  Váti  Ferenc  a 
Devecseri Ujság egyik újságírója, szerkesztője keresett meg, hogy igaz-e, hogy a szakorvosi 
rendelőt,  hogy  az  Önkormányzat  a  szakorvosi  ellátást  meg  akarja  szüntetni  és  ezzel 
kapcsolatban  állítólag  aláírásgyűjtés  is  van.  Ugye  én  ezt  rögtön  az  előző  testületi  ülésen 
megcáfoltam, mert sem a múltban, sem jelenleg nincs olyan téma napirenden és gondolati 
szinten  sem.  Nem  is  volt  téma,  meg  egyáltalán  ez  senkinek  sem  eszébe  se  jutott,  nem 
szerepelt a napirenden.

Ungváriné Scholcz Alíz D-Medico Kft. képviselője: Ugye nem zörög a haraszt, ha a szél 
nem fújja. Nem megszüntetni. Nem. Esetlegesen átvenni, vagy a működtetését, a működtetési 
jogát átvenni.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen. Én el is hoztam a Devecseri Ujságot, mert ugye nekem 
Váti Ferenc szerkesztő úr tette fel a kérdést. És akkor én erre válaszoltam, mert ugye hozzám 
érkezett ez a kérés. Fél pillanat, hogy egész pontosan tudjuk idézni. A kérdés, amit én kaptam, 
az  úgy hangzik,  hogy a  szakorvosi  rendelőben  nagyon  sok  beteg  kérdezi,  hogy valóban 
megszüntetik a szakorvosi rendelőt? Az ott kezelés kapó betegek zöme idős ember. Nehezen 
tudnak már más településre, Ajkára járni. Tehát ellátatlanul maradnának. Itt helyben rövid a 
várakozási idő. Ajkán a sokszorosa. A helyi lakosok örülnek és elégedettek az ellátással, de a 
környező  településekről  is  Devecserbe  járnak  be  a  szakrendelésekre.  A  megszüntetése 
kilátástalan helyzetbe hozna, sok száz beteget. Elkeseredésükben aláírásgyűjtésbe kezdtek a 
megszüntetése ellen. Na, most én nyilván erre azt válaszoltam, amit az előbb is elmondtam, 
hogy olyan terv nincs és nem is lehet az Önkormányzat részéről, hogy egy szakorvosi ellátást 
megszüntessünk.

Ungváriné Scholcz Alíz D-Medico Kft. képviselője: Téves az információ.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Hadd, mondjam végig.

Ungváriné Scholcz Alíz D-Medico Kft. képviselője: Bocsánat.

Ferenczi Gábor polgármester: Most már háromszor kezdtem el mondani, ne haragudjon. A 
2015-ö évben ugye döntött arról a Képviselő-testület, hogy a rezsi költségeket finanszírozzuk. 

Ungváriné Scholcz Alíz D-Medico Kft. képviselője: Köszönjük is. Írásban is megköszöntük. 
Most szóban is megköszönöm.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. De nem azért mondom el, hogy ezért mi hálával, 



vagy valaki hálával tartozna az Önkormányzatnak. Én azt gondolom, hogy teljesen magától 
értetődő,  hogy  egy  település  önkormányzata  abban  érdekelt,  hogy  a  helyi  egészségügyi 
ellátásnak  a  minőségét  fenntartsa,  és  lehetőségei  szerint  javítsa.  Tehát  a  mi  anyagi 
lehetőségeinkhez mérten, ugye a 2015-ös évben a rezsi költségek 100 %-os átvállalása fér 
bele. Ugye amiről döntöttünk tavaly az idei év december 31-ig. Ugye erről van egy képviselő-
testületi határozat. Minden bizonnyal a jövő évre vonatkozóan is hasonlóan fog majd dönteni 
véleményem  szerint  ismerve  a  Képviselő-testületünket,  a  Képviselő-testület.  Tehát  azt 
gondolom, vannak olyan területek egészségügy, oktatás, szociális területek, ahonnan akkor 
sem célszerű forrásokat kivonni, hogyha úgy látjuk, hogy egyébként, hogy az a város számára 
mondjuk egy komoly anyagi tehertétel, mert ugye az ezekre a területekre befektetett forint a 
jövőbe való befektetés. Nem tudom. Igazából itt nem nagyon értem ezt a felvetést sem, mert 
ugye ez nem volt nálunk.  

Ungváriné  Scholcz  Alíz  D-Medico  Kft.  képviselője: Örömmel  hallom  polgármester  úr 
szájából.  Mert ebben a működési formában.

Ferenczi Gábor polgármester: Az nem szerepelt itt a kérdésben. 

Ungváriné Scholcz Alíz D-Medico Kft. képviselője: Nem tudom, hogy akkor az újságírói 
csúsztatás. Nem akarok én ebbe belekeveredni.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem, nem szó sincs róla. Az újságíró biztos, nem csúsztatott. 

Ungváriné Scholcz Alíz D-Medico Kft. képviselője: Akkor a lényeg maradt ki. 

Ferenczi Gábor polgármester: Vagy ő neki nem voltak 100 %-os információi.

Ungváriné  Scholcz  Alíz  D-Medico  Kft.  képviselője: A  kérdő  íven  egyértelműen,  és 
félreérthetetlenül  szerepel  ez,  hogy  a  jelenlegi  formában  működne  tovább,  a  jelenlegi 
szakértői gárdával. Tehát az, hogy az Önkormányzat átvenné működtetésre, ez merült fel a 
városban hírértékkel.

Ferenczi Gábor polgármester: Világos. Így már világos. Nem tudom, hogy most ez jelenleg 
nincsen napirenden. Nyilván minden lehetőséget meg kell vizsgálni egy településnek, hogy 
mit,  hogyan  célszerű  működtetni.  De  hozzám  csak  az  a  kérdés  jutott  el,  ezt  kaptam 
megírásban és csak erre tudtam válaszolni,  hogy megakarja-e szüntetni az Önkormányzat. 
Ugye  nyilván erre  a  válasz  kategorikusan,  nem.  Nyilván  az  a  célunk,  hogy biztosítsuk  a 
jövőben is,  ahogyan a  védőnői  szolgálatot,  a  háziorvosi  ügyeletet,  a  házi  orvosainknak a 
működését, nyilván ez a cél.

Ungváriné Scholcz Alíz D-Medico Kft. képviselője: Igen. Csak azért ez hatalmas felelősség 
ebben gondolkodni egy önkormányzatnak az itt hallott anyagi lehetőségeket érzékelve, hogy 
nem túl nagyok ezek a lehetőségek az önkormányzat részéről. Hogy ezt nulláról elkezdeni, ez 
szinte megvalósíthatatlan ötlet. Mert igaz, hogy az épület az önkormányzaté, de ott minden 
egyes  csipesztől,  szikétől,  gézlaptól,  és  recept  papíron  át,  minden  a  vállalkozásé.  Tehát 
amennyiben az Önkormányzat szeretné ezt átvenni működtetéssel együtt, akkor neki fel kell 
szerelnie egy rendelőt.  És személyzetet,  és orvost,  és informatikust és mindent kell  hozzá 
biztosítania. 

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék, képviselő úr.



Mayer Gábor képviselő: Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy köszönjük meg a 
szakorvosi  rendelő  dolgozóinak  az  eddigi  munkáját  és  kívánjunk nekik  jó  egészséget,  és 
további minden jót, hogy sokáig tudják még itt végezni a tevékenységüket. És akkor szeretnék 
egy kérdést  feltenni  a polgármester  úrnak itt  a  ködös dolgoknak a feloszlatása miatt.  Azt 
szeretném kérdezni polgármester úrtól, hogy nyilatkozta-e, hogy az Önkormányzat átveszi a 
szakrendelőt.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem tudom, nem emlékszem ilyenre. 
  
Mayer Gábor képviselő: Akkor én hadd kapjam vissza a szót. Akkor szeretném a Képviselő-
testületet  megkérni  arra,  hogy  egy  határozatban,  határolódjunk  el  ettől  a  kijelentéstől. 
Egyébként  olvasom.  Alulírott  magánszemélyek  büntető,  valamint  polgári  jogi  felelőssége 
tudatában, minden kényszertől fenyegetéstől mentesen kijelentjük, hogy 2016. 04. 28. napján 
a  Devecser,  Meggyeserdő  területén  10  órakor  tartott  terület  átadás-átvétel  során  Ferenczi 
Gábor polgármester úr kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy a D-Medico Kft. üzemeltetésében 
lévő devecseri szakorvosi szakrendelőt is a város üzemeltetésébe kívánja majd vonni.  Három 
aláírás. Ha kell, akkor bocsátom. A következő nyilatkozat, amit nyilatkozott a D-Medico Kft. 
összes  dolgozója.  Alulírott  a  D-Medico  Kft.  által  üzemeltetett  devecseri  szakrendelőben, 
szakorvosként,  szakasszisztensként,  vagy egyéb jogviszony alapján dolgozó,  a szakellátást 
igénylő  betegek  színvonalas  és  a  betegek  ellátásáért  felelősséget  vállaló,  azt  biztosító 
személyek az alábbi nyilatkozatot tesszük. Tehát orvosok, asszisztensek, és mindenki, aki ott 
dolgozik. A szakorvosi rendelőt üzemeltető D-Mecido Kft. új tulajdonosi köre Balikó-Török 
Lívia és Balikó Gergely 2014 szeptemberétől a rendelkezésre álló szűkös pénzügyi keretek 
ellenére  is  olyan  eszköz  beszerzéseket  hajtott  végre,  előzetes  felmérés  után,  amelyek  a 
szakellátás színvonalasabbá tételét szolgálják. Ezen felül, ami az egyik legfontosabb, a jövőre 
nézve is folytatni kívánják ezt a munkát,  mely elképzelhetetlen a szakrendelőben dolgozó 
szakorvosok,  szakasszisztensek,  illetve  itt  dolgozók  szándéka  és  az  üzemeltetőbe  vetett 
bizalom és elégedettség nélkül. A szakrendelő működése a személyes orvosi, szakasszisztensi 
közreműködés és egyéb fontos munkák elvégzése csak a D-Mecido Kft. üzemeltetése mellett 
biztosított.  A szakrendelő  bárminemű  esetleges  önkormányzati  tulajdonba,  működtetésbe 
vonása az eddigi lelkiismeretes és magas színvonalú szakellátás megszűnéséhez vezethetne. 
Politikai érdekektől vezérelve,  ne tegyék kockára a betegek érdekeit.  A szakrendelő jól,  a 
betegekért  maximálisan  felelősséget  vállaló  személyek,  jól  összefogott  közösségeként 
működik. Tisztelettel: Devecser, 2016. május. Minden orvos és ott dolgozó aláírta. És akkor 
az aláírási gyűjtési ív. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Jó,  akkor  így már  világos  is,  hogy miről  van szó,  akkor 
reagálók is.

Mayer Gábor képviselő: Erről van szó. Egy pillanat, hadd olvassam fel.

Ferenczi Gábor polgármester: Persze. 

Mayer  Gábor  képviselő: Aláírásgyűjtés  a  szakrendelőért.  Alulírottak  aláírásunkkal  azt 
támogatjuk nyomatékosan, hogy a D-Medico Kft. üzemeltetésében álló devecseri szakrendelő 
továbbra  is  változatlan  formában,  a  jelenlegi  üzemeltető  működtetése  alatt  álljon,  a  jelen 
helyén.  A szakrendelések  színvonalával,  a  szakorvosok,  a  szakasszisztensek  szakmai  és 
emberi  hozzáállásával,  valamint  az  itt  dolgozók  segítőkészségével  és  emberségével  is 
maximálisan meg vagyunk elégedve. És ebből az aláírásból több száz van már. Na, most ezért 



mondom, hogy ne tegyünk, felelőtlen kijelentéseket én ezt kérem a polgármester úrtól. És 
kérem a képviselő urakat,  hogy határolódjanak el  ezektől  a  kijelentésektől.  Mint  ahogy a 
szakember elmondta.  Tehát ott  minden az utolsó eszközig a D-Medico Kft-é.  Ha most az 
Önkormányzat  egy  olyan  felelőtlen  tettet,  vagy  kijelentést  tesz.  Egyrészt  riadalmat  kelt. 
Másrészt meg, ha megszünteti, miből fogja beszerezni ezeket, mindent?  Semmiből. Tehát én 
úgy gondolom, hogy ez egy felelőtlen dolog volt és kérem, hogy határozatban határolódjunk 
el ettől a kijelentéstől. Köszönöm szépen. 

Ferenczi Gábor polgármester: Természetesen ezt megtehetik képviselő úr. De mint minden 
más esetben is,  minden más feladatellátás kapcsán nyilván az Önkormányzatnak meg kell 
vizsgálnia azokat a lehetőségeket, hogy mi van akkor, hogyha egy vállalkozó végzi a feladatot 
és mi van, akkor, ha az Önkormányzat végzi azt. Ugye hozzám a kérdés, ugye így is tettem 
fel,  arra  vonatkozólag  érkezett,  hogy  tervezzük-e  a  szakorvosi  ellátásnak  a  leépítését. 
Természetesen erre a válaszom kategorikusan nem. Ezt az előző testületi ülésen is jeleztem 
már, illetve a Devecseri Ujságban is. Ugye nekem erről nem volt arról információm, hogy ez 
az aláírásgyűjtés konkrétan arról szól, hogy a jelenlegi üzemeltető legyen továbbiakban is, a 
jövőben is, aki végzi a szakorvosi ellátást Devecserben. Én azt gondom, meg kell vizsgálni 
természetesen,  ezzel  képviselő  úrnak  is  egyet  kell  értenie,  hiszen  mi  azért  ülünk  itt  a 
Képviselő-testületben,  mert  mindig  ki  kell  választanunk a  lehetőségeink  közül  azt,  ami  a 
város szempontjából, mind anyagi, mind szakmai és egyéb szempontok alapján a legjobb. Én 
a magam részéről természetesen nem vagyok ellene annak, hogy a jövőben is a D-Medico 
Kft.  működtesse a szakorvosi ellátást.  De azért  azt  a jogot fenntartanám magamnak, mint 
polgármesternek, hogy legalább azt a lehetőséget vizsgáljuk meg, hogyha azok a szakorvosok, 
azok a szakmai tudással nyilván magas szinten rendelkező dolgozók, akik jelenleg ebben az 
ellátásban  részt  vesznek,  mi  van  akkor,  ha  nem  egy  vállalkozási  tevékenység  részeként, 
hanem az Önkormányzat égisze alatt végzik tovább. Egyébként. 

Mayer Gábor képviselő: Polgármester úr.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Hadd, mondjam végig képviselő úr. 

Mayer Gábor képviselő: Elnézést aláírásukkal.

Ferenczi Gábor polgármester: Én is végig hallgattam. Tehát még egyszer mondom. Én azt 
gondolom,  hogy sosincs  semmi kőbe vésve,  tehát  mindig  meg kell  vizsgálnunk azokat  a 
lehetőségeket,  amivel  egy  önkormányzat  rendelkezik.  Természetesen  engemet  meg  lehet 
győzni azzal, én elfogadom ezeket az érveket, hogy egy új rendelőt létre hozni, eszközöket 
biztosítani. Nincs ezzel semmi gond. Egy a lényeg, hogy a szakorvosi ellátást,  akármilyen 
keretben működik Devecser városában, azt az Önkormányzatnak támogatnia kell. Másodlagos 
kérdés, hogy ez milyen szervezeti formában működik, hogy vállalkozói, vagy önkormányzati. 
Én természetesen azt is elfogadom, hogyha a lakosság többsége úgy gondolja, hogy nem az 
Önkormányzat a megfelelő fenntartója ennek a rendszernek. Akkor természetesen ennek a 
közakaratnak  meg  kell,  hajoljunk,  hiszen  azért  vagyunk  itt.  Viszont  vannak  más  olyan 
kérdések, hogyha képviselő úr felhozta már a meggyeserdei lakossági fórumot. Nyilván itt 
annak kapcsán kerülhetett ez elő. Ott nem is ez volt a fő téma. Ugye a meggyeserdei használt 
piacnak az üzemeltetése. Ott szintén, ez nem titok. Sőt maguk a fórum résztvevői javasolták 
és én ezt az előző testületi ülésen tolmácsoltam a mi Képviselő-testületünk felé, hogy akik ott 
jelen voltak többes is azt a kérdést tették fel és azt kérték, hogy ezt a kérdést itt a testület előtt  
is  feltegyem.  Tehát,  hogy  átgondolásra  javasoljam,  hogy  mi  van  akkor,  hogyha  a 
meggyeserdei használt cikk piacot, ami a város tulajdonát képezi, mint ingatlan, mint ingatlan 



együttes azt a devecseri Önkormányzat üzemeltetné a jövőben. Most nyilván én akkor lennék 
nyugodt, hogyha ezekről a kérdésekről meg lehetne kérdezni valamilyen módon a lakosságot, 
hiszen itt alapvetően a lakosság érdekéről van szó és a lakosság véleményét kell maximálisan 
figyelembe  venni.  Tehát  ennyire  egyszerű  ez  a  történet.  Természetesen,  ha  képviselő  úr 
felteszi javaslatban, hogy véssük kőbe, hogy ez az üzemeltetés a jövőben mindenképpen a D-
Medico Kft-n keresztül.

Mayer Gábor képviselő: Az  ilyen  megnyilvánulástól  határolódjunk  el.  Ön,  mint  felelős 
polgármester, hogyha kérhetem, ilyen nyilatkozatot ne tegyen.      

Ferenczi Gábor polgármester: Természetesen bármilyen nyilatkozatomtól elhatárolódhat.

Mayer Gábor képviselő: Rémületet kelt. 

Ferenczi Gábor polgármester: Nyilatkozatomtól elhatárolódhat.

Mayer Gábor képviselő: Elnézést kérek, ha már nálam van a szó. Annyit elmondanék, hogy, 
ezt elmondtam már a bizottsági ülésen, hogy az előző Képviselő-testületnek a dr. Nagy Zoltán 
és  a  dr.  Hollósi  László  felkínálta  az  Önkormányzatnak  üzemeltetésre  ezt  a  rendelőt.  Az 
Egressy-Nagy Péter képviselő volt  megbízva azzal, hogy utána nézzen, hogy ez mennyire 
nagy haszonnal üzemeltethető, vagy hogyan üzemeltethető. A végeredmény azt volt, jegyző úr 
elő tudja keresni a papírokat, hogy abszolút nem szabad az Önkormányzatnak átvenni ezt. 
Mert nagyon sokat kellene beruházni és nagyon kis haszonnal jár. Az előző tulajdonosok is ezt 
valamiért  átadták.  Tehát  ezt  a  kört  már  megfutottuk,  hogy  érdemes-e  megnézni.  De  ha 
gondolja a testület, akkor megtekintheti.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Én  azt  gondolom,  hogy  ez  akkor  lenne  megnyugtató  a 
számunkra is, meg a lakosság számára is, hogyha látnák azokat a bizonyos számokat, hogy 
mennyi forrás áll rendelkezésre, ugye állami normatíva alapján és milyen költséggel üzemel 
ez az ellátórendszer. Én azt gondolom, akkor járunk el felelősségteljesen, ha megvizsgáljuk 
ezeket a számokat. Mert elhiszem én, hogy jó pár évvel ezelőtt egyébként ez téma volt. De 
ezeket a számokat azért, ezeket a számokat mindannyiunk megnyugtatása érdekében érdemes 
aktualizálni. Mind amellett természetesen ezeket az érveket elfogadom.    

Ungváriné  Scholcz  Alíz  D-Medico  Kft.  képviselője: Természetesen  azóta  amióta  ez  a 
vizsgálat készült, eltelt jó pár év és azóta a finanszírozás csökkent. És minden egyéb, tehát a 
bérek és a bérek vonzatai és azok az anyagok, amikkel dolgozunk, a fertőtlenítő szerek, a 
gumikesztyűk,  a  takarításhoz  használatos  szerek,  a  kötszerek,  az  ollók,  az  eszközök  csak 
drágábbak lettek.  Tehát nagyon csodálkoznék, hogyha ez a mérleg esetleg pozitív irányba 
javult volna. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én elfogadom. Csak nem ismerem a számokat.

Ungváriné  Scholcz  Alíz  D-Medico  Kft.  képviselője: Természetesen  ez  jogában  áll  a 
polgármester úrnak is.

Ferenczi Gábor polgármester: Persze. Én csak a számokra lennék kíváncsi.  Mert az lenne 
szerintem mindannyiunknak megnyugtató, meg szerintem a lakosságnak is. Nyilván azt 
szeretnénk, hogy az ott dolgozók, különösen a szakorvosok minél nagyobb rendelési időben, 
minél tágabb rendelési idő intervallumban álljanak valóban rendelkezésre, elégedettek 



legyenek a betegek és minél több forrást sikerüljön fejlesztésre fordítani. Nyilván ebben 
vagyunk érdekeltek. Hogyha ehhez egy vállalkozó a legjobb keret, akkor ennek a 
vállalkozónak kell biztosítani az Önkormányzatnak a támogatást. De mind amellett nekünk az 
a kötelességünk, hogy minden ilyen esetben folyamatosan vizsgálni kell az aktuális helyzetet. 
Hiszen a törvényi szabályozás is folyamatosan változik, az állami normatíva is folyamatosan 
változik. Ugye mindig változik a gazdasági helyzet. És mindig változhat egy településen a 
lakossági igény, hogy éppen milyen vizsgálatokra van inkább szükség. Tehát ezeknek a 
tényeknek a tükrében tud igazából egy Képviselő-testület véleményt formálni. Ugye az én 
gondolatmenetem nagyon egyszerű, mert ugye én úgy gondolom, hogy Devecser a 
devecserieké, alapvetően ez a tényállás. Természetesen ezt a tényállást felül lehet írni, hogyha 
bizonyos esetben a település számára kifizetődőbb egy adott feladatkört kiszervezni egy 
vállalkozásba. Mondom, hogy én ezt el tudom fogadni. Ugyanúgy el tudom fogadni, mint a 
Városüzemeltetési Kft. esetében, hogyha megvizsgálnánk annak a lehetőségét, hogy mibe 
kerülne a városnak kft-ként, mibe kerülne pl. Tapolcán egy munkacsoport formájában végzik 
ezt a feladatot. Csak lássuk a számokat, mert akkor tudunk én azt gondolom, megfelelően 
dönteni. Tessék, képviselő asszony. 

Bognár     Ferencné     képviselő:   Köszönöm a szót. Szeretnék egy javaslatot tenni, hogy 
mindenképpen erről egy felvételt, vagy pedig valami olyan anyagot, ami valóban 
alátámasztja, hogy a polgármester úr ezeket a szavakat használta. Ugyanis én nem emlékszem 
rá. És szerintem a képviselők.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Elképzelhető, mert alapvetően azt szoktam mondani, amit 
lehet.

Bognár     Ferencné     képviselő:   Ezt rendezni kell, mert, nyilvánosan és ezek az emberek, akik 
aláírták, ez a 3 ember előfordulhat, hogy pont azért van, hogy a polgármester urat 
ellehetetlenítsék. Hiszen most arra megy ki az összes dolog, hogy itt ellehetetlenítsék, hogy itt 
álljon fel a polgármester úr. Közlöm mindenkivel, nem fogunk felállni. Vagy mindenki feláll, 
vagy senki nem fog felállni. Végig kínlódjuk ezt a 3 évet. Ugyanakkor pedig mindenképpen 
javaslatot teszek arra, hogy a polgármester úr a 2016. 04. 28-a Meggyeserdő területén, 10 
órakor adás vétel során a mondani valóját mindenképpen kérje be újságíróktól, vagy pedig 
akik ezeket felvették, azért, mert így tudjuk magunkat tisztázni. Nem emlékszem rá. És úgy 
gondolom, hogy az Önkormányzat képviseletében voltunk ott egy páran, de senki nem 
emlékszik erre. Köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm. Tessék, képviselő úr.

Kozma     György     képviselő:   Annyiban reagálnék a képviselő asszonynak, hogy az 
Önkormányzat képviseletében valószínűleg nem voltak, mert önkormányzati határozatról nem 
tudok, amiben az Önkormányzat felhatalmazta volna önöket, hogy ott az önkormányzat 
képviseletében jelenjenek. Viszont utalni szeretnék egy pár hónappal ezelőtti testületi ülésre, 
ahol ön, képviselő asszony, Németh Ákos ügyvéd úrral, illetve a polgármester úrral 
vehemensen vélelmezte azt, hogy milyen hasznos dolog, hogyha az Önkormányzat átveszi a 
szakrendelést. Sőt még felajánlotta azt is, hogy ön is el tudná ezt úgymond vezetni. Én akkor 
azt a megjegyzést tettem, és azért is maradt meg bennem, hogy Isten mentse meg attól 
Devecsert. Ugyanakkor azt is fenntartom, hogy azokkal a kijelentésekkel, amelyekkel a 
polgármester úr kooperál, szintén fenntartom. Ha tette, vagy nem tette. De egyszer már itt 
megtette és több esetben is megtehette. Azzal bizonytalanságba dönti azokat az embereket, 
akiknek viszont égető szükségük van erre az ellátásra. És azért is javasoltam az előtt is, és a 



konfrontáció azért van köztünk sokszor polgármester úr, mert nem egyeztet előre. Nem alakul 
ki egy közös vélemény, ami alapján el tud járni. És aztán utána vannak azok a 
kellemetlenségek, amik ebből adódnak. És én nagyon helyeslem Mayer képviselő úrnak ezt az 
elhatárolódásos és kezdeményezését, mert igen is rendet kell tenni, hogy ki, mit és hogyan 
tehet meg kijelentéseiben. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Én azt gondolom, hogy az előbb indokoltam. Kettőnk 
között úgy gondolom, az előbb is mondtam alapvetően úgy kellene gondolkodnia 
mindannyiunknak, hogy Devecser a devecserieké. Ami azt jelenti, az én véleményem az, 
persze lehet a képviselő úrnak, a képvisel uraknak más véleménye, de én azt gondolom, hogy 
én 2014 októberétől azon dolgozom, hogy azokat az ingatlanokat, azokat az intézményeket, 
azokat a feladatokat, amik ehhez a közösséghez tartoznak, azokat valamilyen módon az én 
álláspontom szerint vissza kell szerezni. Ugye ezen az úton indultunk el akkor, amikor 
kezdeményeztük a Kastély épületének az önkormányzati, legalábbis egy részének az 
önkormányzati tulajdonba visszavételét. Akkor, amikor kezdeményeztük 2014 őszén rögtön, 
amikor megalakult az új Képviselő-testület, hogy az egykori Berta Kórház ingatlan együttesét 
szerezzük vissza az OTP Faktoringtól. Több mint százmillió forintos jelzálog terhelte az 
ingatlant, amit aztán 5.000.000,-Ft-ért szintén az Önkormányzat tulajdonába vissza tudtunk 
helyezni. Ez a gondolat vezérelt minket akkor, amikor a Szent Imre utca 17. szám alatti 
ingatlant az osztrák Raiffeisen Banktól tudtuk a ki kiáltási ár, mintegy egyharmadáért 
visszaszerezni. És ez vezérelt minket akkor is, amikor 2014 októberében, rögtön az alakuló 
ülésen már, de lehet, hogy jegyző úr másképp emlékszik. De talán október 18-án rögtön az 
alakuló ülésen kezdeményeztük azt, hogy ne legyen kiszervezve a kistérségi szociális 
alapellátás. Mert ugye erről is volt szó, hogy a teljes kistérségben a szociális alapellátást a 
korábbi illetékesek kiszervezték volna egy egyesület számára. Ezt is igyekeztünk megtartani 
és sikerült is megtartani. Ez az alapgondolat vezérelt bennünket, amikor nem voltunk 
hajlandók átadni a járási hivatalban működő Városháza épületét, nem voltunk hajlandóak 
átadni egy szintén korábbi megállapodás alapján egy egyesületnek. És sikerült ugye 
tárgyalóasztalnál továbbra is helyet biztosítani a Városházának. És ezen gondolatmenet 
alapján gondolom én azt egyébként, hogyha rendelkezünk honvédségi területekkel. Ugye 
ezeket is az államtól kérvényeztük, hogy kapjuk vissza. Illetve mondtam és mondom azt, 
hogy érdemes átgondolni az Önkormányzatnak, hogy a saját tulajdonátképező önkormányzati 
területeket saját maga üzemeltesse. Csak, hogy néhány példát kiragadja. Persze lehet ezzel 
nem egyet érteni. Persze meg azt is mondhatják, hogy én, mint gyüt-ment, mint szokták 
mondani, mit akarok én itt Devecsernek mindent visszaszerezni. Én elfogadom az önök 
álláspontját. Én azt gondolom az a tisztességes, hogyha egy közösségnek vannak értékei, 
akkor ezeket az értékeket, ezeket helyben kell megtartani. És ha a közösségnek vannak 
lehetőségei, akkor azt kell vizsgálni, hogy ezekkel a lehetőségekkel egy adott közösség a saját 
javára milyen módon tud élni. De, hogyha az lesz itt a lakossági akart, hogy nincs igazam és 
mondjuk egy bizonyos feladatellátást nem érdemes az Önkormányzatnak átvállalnia, akkor 
természetesen, mivel azért vagyunk itt, hogy a lakosságot szolgáljuk, akkor ez így lesz. Csak 
megnyugtatni szerettem volna Mayer képviselő urat. Tessék.

Mayer     Gábor     képviselő:   Hát nem nagyon volt ez megnyugtató polgármester úr. Annál is 
inkább, mert sajnos azt kell mondanom, hogy a polgármester úr nagyon szeret más tollaival 
ékeskedni. Ugyanis egy-két dolgot felírtam. Kastély. Az előző Képviselő-testület 
kezdeményezte, hogy visszajöjjön. Szabó doktor háza. Az előző Képviselő-testület kezdte 
meg a tárgyalásokat. A Kórház területe. Az előző Képviselő-testület kezdte meg a 
tárgyalásokat. Honvédségi területek java része az előző Képviselő-testületnél jött vissza 
Devecsernek. Azért álljon meg a menet egy kicsit! És hogy mit csináltunk, meg mit nem 



csináltunk. Polgármester úr, amikor beült a székébe. Mit csinált? Akkor kapásból nekiment az 
összes Máltai intézményének, a Biztos Kezdet Házának, a középiskolájának, mindennek és 
sikerült hál Istennek jobb belátásra térnie.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   És ez most, hogy tartozik ide egyébként?

Mayer     Gábor     képviselő:   Hát úgy, hogy sorolja fel, hogy miket védett meg és ugye a Máltai 
Szeretetszolgálatnak az épülete is ide tartozott, ugyanis a polgármesteri hivatalnál volt egy 
szerződés, hogy a hivatalt átadja. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen. Mindig rosszkor, rossz helyen, rendkívül rossz 
ütemérzékkel. Szándékosan nem akartam belekeverni ebbe. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Polgármester úr miért mondta azokat a dolgokat, amiket az előző 
Képviselő-testület kezdett el és saját magának tulajdonítja. Erre az egyre válaszoljon.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Mindjárt válaszolok.

Mayer     Gábor     képviselő:   Kérem, szépen például ott van a járási tábor. Nem kezdtük el 
visszaszerezni. Tessék, itt van egy lehetőség, szerezze vissza! A Járási Úttörő Tábor, ami 
annak idején a járás több településének az építésével történt. Hát azért álljon meg a menet 
valahol!

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én szerintem is álljon meg a menet képviselő úr. Tehát 
mindig rosszkor és rossz helyen, rendkívül rossz ütem érzékkel, szándékosan nem akartam 
senkit név szerint említeni ebben a témában. De azért azt tudnia kell, hogy októberben, 
amikor ennek a településnek a polgármesterévé választottak akkor a kistérségből megkerestek 
a polgármesterek, hogy ne hagyjuk már azt, hogy egy igen csak jól működő térségi szociális 
alapellátó rendszert, amit az önkormányzatok is maguk fenn tudnak tartani és társulási 
formában működött, és működik részben most is ez a rendszer, hogy ezt kiengedjük a 
kezünkből. Egyszerűen nem is értem, hogy ön szerint, hogyha van egy igény a térségben 
működő 28 önkormányzat részéről, hogy igen is szeretné például a szociális alapellátást a 
saját hatáskörében megtartani. Akkor ön szerint nekem szembe kellett volna mennem a többi 
település polgármesterével, a többi településsel szembe, csak azért, hogy önnek igaza legyen, 
hogy a szociális ellátás az igen is legyen egy egyesületé. Én nagyon örülők annak, hogy igen 
voltak konfrontálódások, de igen is nekem kötelességem volt jelezni azt, hogy nem állapot az, 
hogy egy település a városháza épültét úgy adja át egy egyesület számára, sok évre előre, 
hogy közben nem biztosít B tervet annak, hogy hol fog működni a településnek az 
önkormányzati hivatala. Tehát könyörgöm! Ön szerint ott kellett volna hagyni, el kellett volna 
fogadni ezt a szerződést, hogy ez így rendben van, úgyhogy fogalmunk sincs, hogy a 
Városháza a továbbiakban hol működik. És a szociális alapellátás is azt gondolom, hogy 
kötelességünk volt, hogy ezt saját hatáskörben tartsuk. Én nem tudom, mert nem követtem 
ilyen szinten, nyomon, meg nem is volt nagyon látható, hogy azokon a bizonyos testületi 
üléseken mi zajlik. Én nem tudok arról, hogy pl. a honvédségi területekből az előző 
Önkormányzat mi igényelt. Nem tudom, hogy milyen példákat hozott még, a Kastélyt ki 
igényelte. Én azt tudom, hogy mi igényeltük, ez a Képviselő-testület igényelte. Nem 
szokásom más tollával ékeskedni. Vártam egyébként, hogy ezen a testületi ülésen is meg kell 
köszönnöm az előző Képviselő-testületnek a munkáját. Valószínűleg ez két év múlva is így 
lesz, hogy meg kell, köszönünk az előző Képviselő-testületnek a munkáját. Nincs ezzel 
semmi baj. Mert ezen az ülésen is megtettem volna, mert minden egyes ülésen legalább 



egyszer ennek el kell hangoznia. De jó lenne, hogyha tényleg most már a jelenre tudnánk 
gondolni, meg a jövőre tudnánk gondolni. Mert folyamatosan azt kell végig hallgatnom, hogy 
az előző Képviselő-testület mennyit tett ezért a településért. Amit én nem vitatok. De most 
már vegyük tudomásul, hogy 2016-ot írunk. Kicsit unalmas, ne haragudjon képviselő úr, hogy 
állandóan arról kell beszélni, hogy kihozta létre az iparterületeket, hogy ki, mit csinált ezelőtt 
2-3 éve. Ha 2 év múlva itt ülünk, akkor is még mindig arról kell beszélnünk, hogy mi történt 
2010. és 2014. között? Már azért elnézést kérek!

Mayer     Gábor     képviselő:   Mivel megszólíttattam. A Máltai Iskola. Tudja jól polgármester úr, 
pedagógus létére, hogy nem tudott volna létrejönni, ha egy ilyen jellegű épületre nem köt 
szerződést. És senki nem gondolta azt komolyan, hogy a Máltai Iskola oda fog költözni. De az 
induláshoz kellett.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Senki nem gondolta komolyan, csak mindenki egy 
szerződést. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Polgármester úr folyamatosan csúsztat. Én szerintem hagyjuk abba 
ezt a vitát, mert méltatlan is egy részt.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Szerintem is hagyjuk abba a vitát.

Mayer     Gábor     képviselő:   Polgármester úr legyen, olyan kedves azokat mondja el, ami ide 
tartozik.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Abszolút nem is tartozik egyébként a tárgyhoz. Én a magam 
részéről nagyon őrülők annak, hogy jelenleg minden karitatív szervezettel, aki a városunkkal 
kapcsolatban áll azt gondolom, hogy kiváló a kapcsolatunk. Kölcsönösen segítjük egymást. 
De azért egyet mindenkinek érdemes tudomásul venni. Mi itt a Képviselő-testületből mindig 
azon kell dolgoznunk, hogy az Önkormányzat szemszögéből, az Önkormányzat érdekében, 
érdekrendszere szemszögéből kell vizsgálnunk egy adott szerződést, egy adott 
együttműködést. Én tisztelem, becsülöm a településen működő összes egyesületet, karitatív 
szervezetet, de mindig úgy kell vizsgálni a működésüket, hogy az a város szempontjából 
hasznos, megéri-e, kölcsönösen prosperáló-e? És én azt gondolom, ennek kell lennie az 
alapállásnak. És igen is, hogyha az elején voltak olyan ügyek, amit rendezni kellett egy 
tárgyalóasztalnál, azt rendezni kellett. Ez nem jelenti azt, hogy 2 év elteltével haragudnánk 
egymásra. Szó sincs erről. Sőt igazgató úr tudja a legjobban, hogy éppen az ön által említett 
egyesülettel is kiváló a kapcsolat, hiszen közösen pályázunk. Nem értem ezt a 
visszamutogatást. Nem értem mi a probléma, hogy én ragaszkodtam annak a szerződésnek a 
felbontásához, aminek a tétje a Városháza volt. Hogyha jövő héten kellene megtennem, akkor 
jövő héten is megtenném. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Mindenki felbontotta volna, ez teljesen evidens. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Helyes. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Evidens dolgokról ne vitázzunk.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Helyes. Örülők neki. Tessék, képviselő úr.

Óvári     Márton     képviselő:   A szociális bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta. 



Nagyon szépen köszönjük a beszámolót és további sok sikert kívánunk és bízunk abban, hogy 
hosszútávon is ez így marad. Mi mindent meg fogunk érte tenni. Nagyon szépen köszönöm.

Ungváriné     Scholcz     Alíz     D-Medico     Kft.     képviselője:   Köszönöm. Egy valamit szeretnék 
zárszóként hozzáfűzni, hogy a polgármester úrnak tisztába kell lenni, hogy üzemeltetési jog a 
D-Medico Kft.-é, a szakmákra vonatkozó engedély a D-Medico Kft-é, az OTTK, ÁNTSZ 
engedélye a D-Medico Kft-é, és az orvosoké személy szerint egyesével. És természeten, ha 
egy felülvizsgálat alapján úgy dönt a polgármester úr, hogy ez egy jól profitáló vállalkozás és 
érdemes a devecserieknek megtartania, akkor ez az idő, amíg ön ugyan ezt a kanosszát végig 
járja a hivataloknál, és orvosokat szerez, és szakasszisztenseket szerez és berendezi a rendelőt 
mind ez idő alatt szünetelni fog a szakellátás Devecserben. Csak ezt szerettem volna.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Még egyszer mondom jelenleg nincsen nálunk napirenden. 
Tehát ez a téma sincs napirenden, hogy ki lenne az üzemeltető.

Ungváriné     Scholcz     Alíz     D-Medico     Kft.     képviselője:   Én nem voltam ott, amikor ez 
elhangzott.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én elmondtam világosan, hogy az én gondolatmenetem, 
hogy néz ki. Én azt gondolom, hogy egy település vezetőjeként kötelességem átgondolni az 
Önkormányzat szempontjából bizonyos feladatellátásokat úgy, hogy azok a település számára 
gazdaságilag, szakmailag, egyéb szempontok alapján kifizetődőek, vagy sem. Ez nem jelenti 
azt, ez nem került előterjesztésre a testületi ülésen, hogy ilyen terv lenne. Az egy dolog, hogy 
az én álláspontom az mindennel kapcsolatban, amire az előbb példákat is hoztam, hogy meg 
kell vizsgálni mindennek a lehetőségét. Ennyi. Én szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a 
továbbiakban is lesz szakorvosi ellátás. Én tisztában vagyok ennek a jogi hátterével, hogy 
milyen engedélyeket kell beszerezni. Tisztában vagyok a finanszírozással. Tudom, hogy 
milyen módon történik az elszámolás. Milyen összegű támogatás lehet lehívni. Tudom, hogy 
mennyibe kerülnek ezek a gépek, készülékek. És azt is tudom, hogy milyen összegekbe kerül 
az ott dolgozóknak a bérezése. Tehát én ezekkel tisztában vagyok. De még egyszer mondom 
ettől függetlenül mindennel kapcsolatban nekünk az a kötelességünk, hogy ezeket a témákat 
folyamatosan vizsgáljuk. Ha nem is képviselő-testületi ülés keretében, nem is döntések 
keretében, de folyamatosan aktualizálni kell ezzel kapcsolatban az álláspontunkat, illetve az 
információkat. A magam részéről én is szeretném természetesen megköszönni az ott 
dolgozóknak a munkáját. A lakosság részéről az ellátás színvonalával kapcsolatban hozzám 
negatív észrevétel nem érkezett. Javaslat igen, hogy lehet esetleg bővíteni a rendelési időt. 
Nyilván ez annak függvénye, hogy hogyan sikerül a finanszírozás, mert valamilyen 
szempontból államilag van szabályozva. Nyilván egyet kell, értsek azokkal a lakossági 
észrevételekkel, amik arra vonatkoznak, hogy jó lenne több féle szakorvos, és jó lenne 
hosszabb rendelési idő. De az a helyzet, hogy a magyar egészségügyet ismerve, ez 
Magyarország minden településen nagy kérdés.

Ungváriné     Scholcz     Alíz     D-Medico     Kft.     képviselője:   Igen. És hogyha polgármester úr 
tisztában van azzal, hogy fél év nem elég egy új szakrendelés beindításának a realizálásához. 
Hogyha esetleg átnézte a beszámolót kettő szakrendelő esetében már konkrétan már 
előrehaladott tárgyalásaink vannak, egy reménybeli. Ehhez már mind az orvossal, a 
szakasszisztenssel, és mindenkivel egyeztetett, írásos dokumentumokat kell beadni a szakmai 
hatóságokhoz. Ez az egyik oldala. A másik oldala a rendelési idő bővítésének, ismerve a mai 
jelenlegi magyar egészségügy állapotát a mi orvosaink is több helyen dolgoznak. Tehát egyik 
helyről rohannak a másik helyre, mert aki még Magyarországon maradt egyszerűen több 



helyen dolgozik és ez nem devecseri specialitás ez.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ez általános probléma. Meg azt is tudom, mert több orvost is 
ismerek nyilván személyesen, akik itt a devecseri ellátásban részt vesznek és dolgoznak, hogy 
orvos hiány is van. Az sem egyszerű ide hozzánk úgymond elcsalni szakembereket.

Ungváriné     Scholcz     Alíz     D-Medico     Kft.     képviselője:   És megtartani.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   És megtartani. Nyilván mi is tisztában vagyunk ezekkel a 
lehetőségekkel. Jó. Tessék. 

Holczinger     László     képviselő:   Kérnék egy megerősítést, hogy egyelőre az Önkormányzat 
nem foglalkozik az üzemeltetésnek az átvételéről, hogy a hosszabb távú fejlesztési 
elképzeléseket meg tudják oldani, mert így nem lehet tervezni, hogy ilyen kételyek vannak. 
Egy megerősítést kérnék, hogy az Önkormányzat egyelőre nem tervezi az üzemeltetés 
módosítását, illetve az Önkormányzat saját maga átvegye az üzemeltetést.

Ferenczi     Gáb  or     polgármester:   Jó. Akár hozhatunk egy ilyen határozat. Ez jelenleg nincs is 
napirenden nem is terveztem, hogy napirenden legyen a mai napon. Sőt, nekem teljesen új 
információ volt ez az aláírásgyűjtés is. Mind amellett akkor is fontosnak tartom, hogy azért a 
finanszírozási oldalát, mind az állam részéről, mind a vállalkozó részéről, azért azt érdemes 
lenne áttekinteni. Csak azért, mint mondtam is, hogy az Önkormányzat is, a vállalkozó is, a 
lakosság is, mindenki meg legyen nyugtatva. Persze, hozhatunk egy ilyen határozatot. Ki az, 
aki támogatja?

Kozma     György     képviselő:   Elnézést kérek, a képviselő úrnak volt egy ilyen, hogy 
elhatárolódik, és én ezt fenntartom. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Akkor még egyszer hallhatnák képviselő úr.

Mayer     Gábor     képviselő:   Az a javaslatom, hogy először fogadjuk el a beszámolót. Köszönjük 
meg a munkát és akkor utána rátérnénk erre.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó, rendben. Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők 
száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület az egészségügyi szakellátás tevékenységéről szóló tájékoztatót vegye 
tudomásul. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntésről az ügyvezetőt 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2016. június 15.

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

144/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület az egészségügyi szakellátás tevékenységéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 



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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

Mayer     Gábor     képviselő:   Hozzunk egy olyan határozatot, hogy a polgármester úr 
nyilatkozatától a Képviselő-testület elhatárolódik. Nyilatkozat a következő. Azt nyilatkozta, 
hogy átveszi a szakrendelőt.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem hiszem, hogy ezt nyilatkoztam volna. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy a D-Medico Kft. 
üzemeltetésében lévő szakrendelőt is városi üzemeltetésbe kívánja majd vonni.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Kívánja majd vonni.

Mayer     Gábor     képviselő:   Ezt nyilatkozta, én nekem az a kérésem, hogy a Képviselő-testület 
a polgármester úr kijelentésétől határolódjon el. Ennyi a határozati javaslat.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Természetesen elhatárolódhat. De én természetesen a magam 
részéről erről nem fogok szavazni, mert a személyi érintettségem okán kérem a szavazástól 
való távolmaradásomat. Természetesen el lehet határolódni. Én a továbbiakban is fenntartom, 
hogy minden, ami Devecserben van azt a továbbiakban is devecseri vonzáskörbe kívánom 
vonni. Aztán, hogy ezt meg tudjuk valósítani, megvizsgáljuk ennek az anyagi oldalát, 
megvizsgáljuk a lehetőségeinket. Akkor onnantól kezdve az a része, amit én mondok, hogy 
kívánom Devecser számára átadni ezeket a létesítményeket, a feladatköröket az akár máshogy 
is elsülhet. Van nálunk más tevékenység is egyébként, ahogy jeleztem, hogy nem a város 
üzemeltet. Úgyhogy ezzel kapcsolatban elmondtam az álláspontomat. Szavazásra felteszem, 
nyilván  nem szavazok. Tehát önök elhatárolódnak az én kijelentésemtől, miszerint a 
szakorvosi ellátást az Önkormányzat égisze alá kívánja a polgármester úr vonni. Ugye ettől 
határolódnak el. 

Kozma     György     képviselő:   Igen. Mivel, hogy bizonytalanná teszi a város egészségügyi 
ellátását.
 
Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én azért azt gondolom, hogy én egy ilyet mondok, hogy mit 
kívánok valahova vonni, vagy az Önkormányzat égisze alá vonni. Hát, nem.

Kozma     György     képviselő:   Polgármester úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nyilvánvalóan nem az a cél, hogy bárkit is 
elbizonytalanítsunk. Nyilván a szakorvosi ellátásra szükségünk van. És mindenképpen annak 
a működését a továbbiakban is támogatni fogjuk. Ha képviselő urat, ez elbizonytalanítja, 
akkor ezt is megszavazhatja természetesen.



Kozma     György     képviselő:   Igen, köszönöm. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Van-e ezzel kapcsolatban kiegészítés? Valami mást is 
beletegyünk ebbe a határozatba? 

Bognár     Ferencné     képviselő:   Lehetne egy kérésem?

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Tessék.

Bognár     Ferencné     képviselő:   Senkitől nem hallottam, hogy ez valóban elhangzott volna. Ez 
nem is biztos és vitázunk erről másfél órán keresztül gyakorlatilag.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Teljesen mindegy. Képviselő asszony én vállalom. 

Mayer     Gábo  r     képviselő:   Több ember aláírásával. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én elmondtam, ezen a mai ülésen is, hogy én vállalom a 
felelősséget azokért a kijelentésekért. Sőt összefoglalom egy mondatban. Devecser a 
devecserieké. Én ezekért, az ezekkel kapcsolatos kijelentéseimért vállalom a felelősséget. 
Még egyszer mondom, ha át tudunk venni honvédségi területet, akkor vegyünk át. Ha át 
tudunk venni honvédségi lakásokat, vegyük át. Ha át tudunk venni meggyeserdei területeket, 
vegyük át. Ha az egész Eszterházy kastélyt át tudnánk venni én nagyon, örülnék neki, de ez 
nem jelenti azt, hogy ez így is lesz. Az egy dolog, hogy ezt én, mint ahogy képviselő úr 
fogalmazott, így kívánom tenni, ez az én magán véleményem. Nem kell ezzel egyetérteni. 
Természetesen el lehet ettől határolódni. Képviselő asszony, nincsen ezzel semmi probléma.

Mayer     Gábor     képviselő:   Elnézést kérek, nem értem a felvetését, de a rendelő épülete az az 
Önkormányzat tulajdona. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Abszolút.

Mayer     Gábor     képviselő:   Tehát egy szolgáltatás lenne vissza véve. Amit nem kellene bántani.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Így van egy szolgáltatásról beszélünk.

Mayer     Gábor     képviselő:   De még hosszú éveken keresztül működjön.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Így van. Sőt oly annyira, hogy a kórház egész 
épületegyüttesét szeretnénk bevonni a város vérkeringésébe. Tehát ott van a védőnői 
szolgálat, szakorvosi ellátás, szeretnénk, most pályázunk a Berta Kórház főépületében, hogy a 
családsegítő szolgálat, a központ is ott legyen. Legyen ott a házi segítségnyújtás. Egy 
egészségügyi, szociális épület, ingatlan együttes jöjjön ott létre, ahol ezek a feladatok, ezek a 
funkciók egymásba kapcsolódhatnak. Nyilvánvaló, hogy ebben vagyunk mindannyian 
érdekeltek. Szavazhatunk-e, mert még lenne más napirendi pont is. Megkérem jegyző urat 
olvassa fel.

Bendes     István     jegyző:   Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatárolódik a 
polgármester azon kijelentésével kapcsolatban, hogy a D-Medico Kft. helyett az 
Önkormányzat üzemeltesse a szakrendelőt, mivel bizonytalanná teszi az ellátást. 
Elbizonytalanítaná az ellátást.



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Elbizonytalanítaná az ellátásban résztvevőket.

Bendes     István     jegyző:   Ez így jó?

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Vagy mi legyen benne? Az ellátást biztosítókat. Kit 
bizonytalanít el?

Bendes     István     jegyző:   Az ellátásban résztvevőket? 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ez így jó?

Mayer     Gábor     képviselő:   Nem ezt mondtam bocsánat.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   De, akkor mit tegyünk bele pontosan?

Mayer     Gábor     képviselő:   Bizonytalanná teszi az embereket, akik odamennek, és hallanak 
róla város szerte, hogy a polgármester így nyilatkozott. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó akkor őket.

Mayer     Gábor     képviselő:   Ez egy polgármesteri vélemény. A Képviselő-testületnek lehet ettől 
más véleménye.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Természetesen. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Nem, probléma.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem. Én is ezt mondom.

Mayer     Gábor     képviselő:   Akkor szavazzunk róla!

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Akkor szavazzanak róla!

Bendes     István     jegyző:   Akkor szavazzunk. Feltette a kérdést a polgármester.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Feltettem a kérdést. 

A jelenlévő képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

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

145/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatárolódik a 
polgármester azon kijelentésével kapcsolatban, hogy a D-Medico Kft. 
helyett az Önkormányzat üzemeltesse a szakrendelőt, mivel 
elbizonytalanítaná az ellátásban résztvevőket.



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Azért volt ez szükséges pontosítani, nehogy úgy járjunk, 
mint az előzőn, hogy újra fel kellett olvasni a határozatot, ugye Mayer képviselő úr mondta 
azt, hogy nem ugyanaz volt, amit megszavaztak. Azért gondoltam, hogy többször neki futunk, 
hogy megspóroljunk időt.

Holczinger     László     képviselő:   Kérném a megerősítését.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen. Mi is az?

Holczinger     László     képviselő:   Hogy továbbra is biztosítjuk, hogy a fejlesztési elképzeléseket 
meg tudják oldani, hogy a D-Medico Kft. fogja üzemeltetni a szakellátást. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Egyébként nem értem ennek a szavazásnak az okát, mert 
ellenjavaslat nem volt. Mert jelenleg is a D-Medico Kft. üzemelteti. Jelenleg az év végéig 
fizeti az Önkormányzat a rezsiköltséget. Csak a Képviselő-testület hozhatna más döntést ezzel 
kapcsolatban. Nem tudom nekem megtisztelő, hogy a képviselő úr mégis ragaszkodik egy 
ilyen határozathoz, holott pedig kisebbségben vagyok abszolút.

Mayer     Gábor     képviselő:   Ezzel nincsen baj.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Világos. De nyilván én egyedül ezt a helyzetet úgysem 
tudnám megváltoztatni, és jelenleg is ez a helyzet. Sőt nincs is napirenden ez a téma. De, ha 
önök úgy gondolják, akkor természetesen.

Kozma     György     képviselő:   Polgármester úr, nagyon komolyan mondom egyébként, 
időközben elhangzott, hogy fejleszteni szeretnének. Na, most ahhoz kell egy vállalkozási 
biztonság. Nekünk ez érdekünk és ezért gondolom, hogy képviselő úr föltette ezt a 
megerősítést is, azok után, hogy ez a bizonytalansági helyzet kialakult. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Érdekes egyébként, hogy egy fél mondatból, mi ki nem 
kerekedik. Akkor sikerül még egyszer feltenni a javaslatot.

Holczinger     László     képviselő:   Hát elmondtam, hogy a működtetésre megerősítést kérünk, 
hogy a fejlesztési elképzeléseket végre tudják hajtani.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó, akkor elhangzott a javaslat. Ki az, aki ezzel egyetért?

Bognár     Ferencné     képviselő:   Tennék egy javaslatot.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Először erről szavazzunk.

Bognár     Ferencné:   Legyen bent az a dátum, hogy 2016. 04. 28.-án Devecser, Meggyeserdő 
területén, 10 órakor, átadás-átvétel, lomis piac.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó, a csak annál a napirendnél ezt is.

Bognár     Ferencné     képviselő:   Tehát akkor az is legyen bent. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Miben?



Bognár     Ferencné     képviselő:   Bele írva a javaslatba, mert legközelebb, nem fogjátok tudni hol 
történt.

Mayer     Gábor     képviselő:   Javasold, a polgármester úrnak, felteszi szavazásra. Ez így 
működik.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó, jó menjünk sorba. Hát elvesztem majd már a fonalat itt.

Bognár     Ferencné     képviselő:   Hát ez nem hangzott el. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Akkor elhangzott egy javaslat. Ki az, aki ezzel egyetért? 
Ki az, aki nem?

Mayer     Gábor     képviselő:   Mivel. 

Holczinger     László     képviselő:   Hogy megerősítést kérünk.

Bognár     Ferencné     képviselő:   Most akkor, mi volt? 

Mayer     Gábor     képviselő:   Holczinger úr javaslata.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen, így van. 

A jelenlévő képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

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

146/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete megerősíti, hogy 
a fejlesztési elképzeléseket meg tudják oldani az üzemeltetők, hogy a 
továbbiakban is a D-Medico Kft. fogja üzemeltetni a szakellátást  

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én azért tartózkodom, mert nincs is napirenden ez a dolog. 
December 31. és most május van. Év végéig még a rezsit is fizetjük. Szóba se került, hogy a 
fenntartó személye változna. Csak a Képviselő-testület.

Mayer     Gábor     képviselő:   Benne volt a Devecseri Ujságban, ön nyilatkozik. Ön hozta fel a 
témát. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Így van, mert nem is értettem, hogy miről van szó. Pontosan 
így van. Így kellően megnyugtatónak érzik. Vagy még egy harmadik határozatot.

Mayer     Gábor     képviselő:   Volt egy javaslat. 

Holczinger     László     képviselő:   Lehet humorizálni, de nincs értelme.



Ferenczi     Gábor     polgármester:   De, tényleg ne haragudjanak, de már nem nagyon tudok.

Holczinger     László     képviselő:   Mi is fáradtak vagyunk már. 

Bognár     Ferencné     képviselő  : Egy javaslat, hogy 2016. 04. hó 28-án hol történt, mert nem 
fogjátok tudni, hogy hol történt.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Akkor keressük elő. Ki az, aki egyetért?

Bendes     István     jegyző:   Bekerül a határozatba, hogy mikori kijelentés.

Bognár     Ferencné     képviselő  : Hogy hol történt. Mert tudjuk már, hogy miről van szó.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Keressük már elő ezt, hogy hol hangzott el, mert nem 
emlékszek rá. Mert kint volt. 

Bognár     Ferencné     képviselő  :   És ott volt egy csomó önkormányzati dolgozó és senki nem 
emlékszik rá. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó, akkor én kérném, hogy keressük elő. Ki az, aki ezzel 
egyetért? Most teljesen mindegy, hogy egyetértenek vele, vagy nem, akkor is előkeressük.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett nem hozott döntést.

Hangzavar a lakosság részéről.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Hadd, mondjam végig. Teljesen komolyan, hadd mondjam 
végig. Képviselő asszony. A meggyeserdei piacról ugye Váti Ferenc újságíró készített egy 
cikket.

Kozma György képviselő kiment az ülésteremből.

A Devecseri Városi Televízió készített róla egy felvételt, a megyei napilap tudósítója szintén 
kint volt. Hogyha megnézik a tudósításokat, akkor ilyen nem hangzott el. Jó, ez engem is 
érdekelne komolyan. Jó, majd megnézzük, hogy hol hangzott el, mert sajtóközleményben, 
sajtó által készített leírtakban ilyen nem szerepel.

Mayer     Gábor     képviselő:   A helyszínen hangzott el, nekem azt mondták. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Akkor mehetünk tovább?

Mayer     Gábor     képviselő:   Természetesen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm. Akkor megköszönjük a munkájukat 
természetesen.

Ungváriné Scholcz Alíz a D-Medico Kft. képviselője elhagyja az üléstermet.
       

6./ Napirendi pont:



Trianoni emlékhely kialakítása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Tehát, arról lenne szó, hogy június 4-én kialakítanánk egy 
Trianoni emlék helyet. Tulajdonképpen, most lenne Devecserben először így hivatalosan 
városi szinten Trianoni megemlékezés. Tavaly az Önkormányzatunk Nagypaládon 
képviseltette magát a Kárpátalja-i testvértelepülésünkön.

Kozma György képviselő visszaérkezett az ülésterembe.

Az ottani június 4-i Trianoni megemlékezésen. Most a testvértelepülésünk delegációját várjuk 
vissza. Éppen a mai napon felállításra került a kettős kereszt. Én szeretném megköszönni az 
ebben végzett munkáját Magyar Károly asztalos, és ifjabb Kozma György fafaragó 
mestereknek. Szeretném megköszönni a Városüzemeltetési Kft. munkatársainak, Nagy-Ádám 
Ferencnek és Keringer Istvánnak, valamint a Startmunka-programunk 3 dolgozójának, Csillag 
Jánosnak, Baranyai Ferencnek és Bognár Ferencnek. Ők dolgoztak a legtöbbet azon, hogy ez 
a kettős kereszt most már ott áll. A faanyagot szeretném megköszönni a Bakonyerdő Zrt. 
vezérigazgatójának, illetve a helyi igazgató úrnak. Tehát Varga László igazgató úrnak, illetve 
Peer Lászlónak. Az ő segítségükkel a faanyag adományként érkezett. Két 4 m-es 15 x 15-ös 
vörösfenyő gerendáról van szó. A Marton Tüzép támogatta. Valamint a Rimex Plusz Kft. 
Maros László helyi vállalkozó szintén támogatta ennek az emlékhelynek az anyagköltségét, 
oly módon, hogy a cementnek, illetve a sóderen kívül nem is kellett mást vásárolni. A terv az, 
hogy az emlékhelybe, annak a hármas halmába termőföld kerül elhelyezésre, mind a 7 
elszakított országrészből. Szeretném megköszönni Orosz Józsefnek Nemeshanyból, aki Maros 
rudasról, Székelyföldről hozott 2 zsák termőföldet. Szeretném megköszönni Orbán Imre 
megyei közgyűlési képviselő úrnak, aki a pozsonyi csata helyszínéről, mind a felvidéki, mind 
pedig az őrvidéki területről fog hozni 1-1 zsák földet. A Magyar Polgármesterek Közössége 
részéről Nemes László úrnak, az egyesület titkárának, aki a muraközi területről a Horvát és a 
Szlovén területről már el is hozta nekünk az 1-1 zsák termőföldet. Nagypaládról tehát 
Kárpátaljáról, valamint Délvidékről, Csókáról pedig a delegációk fogják magukkal hozni. És 
a terv, hogy június 4-én a hármas halomba ez a termőföld elhelyezésre kerül. És szeretném, 
hogyha minden évben tudnánk ezt az emlék helyet valamilyen módon bővíteni. Tehát 
mindössze erről lenne szó. Ezzel kapcsolatban egyébként a város hivatalos honlapján, illetve a 
közösségi oldalán folyamatosan megtalálják a képeket, tehát a munkálatokról folyamatosan 
közzé tettük a fotókat és, hogy éppen mi történt. És meg lehet tekinteni. A mamut fenyőnél 
található ez egyébként, a tóparton, ez a ma felállított kettős kereszt. Ennyi lenne ezzel 
kapcsolatban a hozzászólás. Tessék, képviselő úr. 

Óvári     Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság   
elnöke: Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, 
egyhangúlag elfogadta és egyetért vele. Viszont azt a kérést fogalmazzuk meg a polgármester 
úr felé, hogy ugyan úgy, mint az előző időszakban, mint pl. a Világháborús emlékműnél is 
széleskörű egyeztetés történt a település lakosságával. Tehát 3 fórumot tartottak a megalkotók, 
meg a kezdeményezők. Megkérjük a polgármester urat, hogy ugyanekkora horderejű 
emlékműveknél, illetve dolgoknál szintén tegye meg ezt, hogy széleskörűen egyeztet a 
lakossággal és a testülettel. Köszönöm.



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Természetesen. Sajnos erre időben nem volt mód. Ugye 
május 13-ig folyamatosan a piactér kialakításával voltunk elfoglalva. Május 13-a nem is olyan 
rég volt. Június 4-e kb. 3 hét áll rendelkezésünkre, kb. 3 hét alatt kell megvalósítanunk ennek 
az emlékhelynek a kialakítását, hogy ott rendezvényt tudjunk tartani. Tehát ilyen rövid 
átfutással erre most nem volt lehetőség. De természetesen a jövőben, hogyha az emlékhelynek 
a bővítéséről lesz szó. Nekem lenne még egy jó pár javaslatom és ezt szeretném mind a 
lakossággal, mind a Képviselő-testülettel egyeztetni. Jó. Most az idő szűke miatt nem volt 
erre mód. Ugye erre én tettem javaslatot, kísérletet, hogy legalább a Képviselő-testülettel 
tudjunk egyeztetni, de ugye erre most nem volt lehetőségünk. Tessék, képviselő úr. 

Holczinger     László     képviselő:   Április 13.-án kelt tulajdonképpen a meghívó. Április 13.-án 
megkaptuk e-mailben a meghívást. De április 13.-a óta lett volna lehetőség legalább annyi, 
hogy elképzelés a helyszínen, hogy melyik lesz a helyszín és semmiféle egyeztetés nem 
történt.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ebben mindannyian hibásak vagyunk szerintem. 

Holczinger     László     képviselő:   Főleg én, mert én nem tudok róla.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Testületi ülés is lett volna kétszer is.

Holczinger     László     képviselő:   Az egy más dolog. És el tellett több mint egy hónap, és már el 
is készült. Igen, azért valahogy.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen. Közbe már eszembe jutott. Tehát április 13.-án én írtam 
egy kör e-mailt a Képviselő-testületnek, amiben leírtam, hogy mik lennének az elképzelések. 
De e-mailben is válaszolhattak volna. Nem elnök úr? E-mailben nem?

Holczinger     László     képviselő:   Nem.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Miért nem?

Holczinger     László     képviselő:   Mert semmi anyag nem volt egyébként csak az, hogy ilyen 
elképzelés van.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Hát ilyen elképzelés van, ehhez én most mit tudok?

Holczinger     László     képviselő:   Hogy hová, meg egyéb.

Kozma     György     képviselő:   Polgármester úr, a hősi emlékmű kapcsán volt egy felvetés és 
akkor is éppen emiatt volt néhány megjegyzés önnel szemben amiatt, hogy úgy készítette elő 
az emlékmű avatását, mint ahogyan ezt most. Gyakorlatilag izoláltan oldotta meg. Semmi 
kifogásom ellene. Egyébként semmi gond. Csak a közös döntés hiányzik belőle.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Valóban.

Kozma     György     képviselő:   Amit akkor megígért, hogy bizony ez így máskor, ez másként 
lesz. Ez a máskor még nem jött el. Akkor ezt tessék figyelembe venni valamilyen módon azt, 
hogy mégis csak többen vagyunk ennél az asztalnál.



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Képviselő úr április 2.-án volt a Hősi emlékműnek az 
átadása. Én ott a beszédemben elmondtam, hogy június 4.-éig ki kellene alakítanunk egy 
Trianoni emlék helyet, különben elég érdekes lenne viszont várni, a határon túli testvéreinket, 
akiknek ugye van módjuk, lehetőségük, van egy olyan emlékhelyük, ahol már 
hagyományosan Trianoni megemlékezést szerveznek. Itt Devecserben ilyenre mód és 
lehetőség eddig nem volt. Április 13.-án írtam egy e-mailt, amiben világosan leírtam, hogy 
véleményem szerint, hogyan kellene ezt megvalósítani. Megkérdezem a jegyző urat, hogy 
érkezett-e a Képviselő-testület részéről érdemi javaslat, hogy az az elképzelés, amit én a 
Képviselő-testület elé tártam. Egyrészről képviselő úr fiának a rendkívül jó vázlat terve, azok 
a fényképfelvételek, ahol egy máshol már megvalósult Trianoni emlékműről küldtük, illetve 
egyáltalán maga a projekt terve, azzal kapcsolatban érkezett-e valamilyen javaslat. Mert én 
egy kör e-mailben tájékoztattam önöket. 

Óvári     Márton     képviselő:   Felolvashatom, ha gondolja polgármester úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen.

Óvári     Márton     képviselő:   De ez nem kérdés, ez kijelentés, nem vagyok magyar tanár, de úgy 
tudom.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Vélemény.

Óvári     Márton     képviselő:   Ez nem vélemény.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Javaslat.

Óvári     Márton     képviselő:   Nem javaslat. Szeretettel és Tisztelettel meghívja önt és kedves 
családját és ismerőseit, és most nem akarom felolvasni, de ezek mind kijelentések. 
Megrendezésre kerülő, június 4-én.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Június 4-én. Hát mikor van? 

Óvári     Márton     képviselő:   De nincs ebben az e-mailben egyetlen egy kérdés sem, hogy 
egyetértünk-e vele, hogy van-e véleményünk. Emlékezzünk együtt. Ez a vége és Tisztelettel 
Ferenczi Gábor Devecser Város Polgármestere. De csak a rend kedvéért. Ez nem kérdés, 
hanem kijelentés.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen, ez április 13.-án történt, és most május 25.-e van. 

Kozma     György     képviselő:   Egyébként nem úgy írja alá a meghívót, hogy Devecser Város 
Képviselő-testületének. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Hát én most az önök nevében nem akarok nyilatkozni.

Kozma     György     képviselő:   De ezt teljes mértékben elhiszem. De, amikor viszont meg kellene 
kérdeznie bennünket, hogy mit szólunk hozzá?

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megkérdeztem. E-mailt kaptak. 

Kozma     György     képviselő:   Nem kérdezte meg. Megkapta a nélkül. Na, most azért ebben a 



dologban.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Na, ugye van egy olyan hibám, hogy ilyen konkrét 
elképzelésekkel rendelkezek dolgokról. Én azt is elfogadom, hogy ezt a Trianoni emlék helyet 
esetleg nem támogatják egyébként. 

Óvári     Márton     képviselő:   Ne, ne ilyenről nincs szó.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Hát akkor meg. Ne vitatkozzunk, hanem haladjunk. 

Óvári     Márton     képviselő:   Támogatjuk, csak megint nincsen egyeztetés.

Kozma     György     képviselő:   Nincs ennek következménye Isten igazából. Meg lehet ígérni ezt 
is. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Akkor mindenki elmondta ezzel kapcsolatban, amit 
szeretett volna. 

Bendes     István     jegyző:   Kell egy szavazás, hogy támogatják-e, mert közterületre tesszük.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Szeretném kérni a támogatásukat, hogy közterületen 
kerülhessen elhelyezésre. 

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület elhatározza, hogy a Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő devecseri 555 
hrsz.-ú területen – az előterjesztés szerint – Trianoni emlékművet állítson fel.

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

147/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület elhatározza, hogy a Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő devecseri 555 hrsz.-ú területen – az 
előterjesztés szerint – Trianoni emlékművet állít fel.

Óvári     Márton     képviselő:   Bocsánat. Még egyetlen egy megjegyzést, volt már Trianoni 
emléknap a Bolbos Gábor rendezte Devecserben. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Nem ő szervezte, hanem az Önkormányzat szervezte, de a Gábor 
szavalt. Tehát itt volt ezen a helyen és több alkalommal.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Tehát, akkor már volt városi megemlékezés.

Mayer     Gábor     képviselő:   Volt. Csak emlékhely nem volt, ahova oda tudtunk volna vonulni, 
vagy megkoszorúzni esetleg, megemlékezni ez így van. 



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó, de remélem, ebben egyetértünk. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Maximálisan és az iskola is partner ebben a zenekarával is.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó akkor menjünk tovább, ha nincs más. 
Visszamegyünk az elejére.

Bognár     Ferencné     képviselő:   Bocsánat melyik lesz és melyik felirattal. Mi lesz, a 
felírat?

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Mind a kettő. Tehát mind a két oldalán lesz. 

Bognár     Ferencné     képviselő:   Jó. Köszönjük. 

Kozma     György     képviselő:   Egyébként nincs hozzá előterjesztés, illet volna hozzá 
előterjesztést írni.

Ferenczi     Gábor     polgármester  :   Igen. Hát ahhoz is jó lett volna előterjesztést írni, amikor 
arról szavaztunk, hogy 1 órakor legyen a testületi ülés fix-szen, de majd erre akkor 
visszatérünk, hogyha előterjesztés írásról beszélünk. 

Óvári     Márton     képviselő:   Jó lenne, ha haladnánk, mert akkor még reggel 8 órakor is itt 
leszünk. 

Ferenczi     Gábor     polgármester  :   Jó. Akkor megyünk tovább. Köszönöm. 

7./     Napirendi     pont:  

Devecser, Szabadság tér 1-3. ingatlanrész használati szerződése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Itt  a Pedagógiai Szakszolgálatról van szó.  Igazából végre 
helyre  rakjuk  tulajdonképpen  ezt  az  állapotot.  Van  egy együttműködés  a  város,  illetve  a 
Pedagógiai  Szakszolgálat  között.  Ezzel  kapcsolatban  az  anyagot  megkapták  Kinek  van 
hozzászólása ehhez?

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

Ferenczi Gábor polgármester: Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Budapest Nádor u 32. 1051) részére adja 
ingyenes használatba a Devecser belterület 1168 hrsz.-ú Szabadság tér 1-3. számú „kivett 



óvoda” elnevezésű ingatlanon a nettó 65 m2 alapterületű óvodai szolgálati lakást a Veszprém 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri Tagintézményének működtetéséhez 2016. június 
1-től határozatlan időre. A Képviselő-testület a mellékelt használati szerződést fogadja el, 
hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

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

148/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(Budapest Nádor u 32. 1051) részére ingyenes használatba adja a 
Devecser belterület 1168 hrsz.-ú Szabadság tér 1-3. számú „kivett 
óvoda”  elnevezésű ingatlanon a nettó 65 m2 alapterületű óvodai 
szolgálati lakást a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Devecseri Tagintézményének működtetéséhez 2016. június 1-től 
határozatlan időre. A Képviselő-testület a mellékelt használati 
szerződést elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

Kozma György képviselő kiment az ülésteremből.

8./     Napirendi     pont:  

A devecseri  rekultivált  szilárd  hulladéklerakó  telep  2016.  évi  monitoring 
vizsgálatainak elvégzésére pályázati kiírásról szóló döntés meghozatala

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Ez egy kötelező feladata az Önkormányzatnak. Tessék, elnök 
úr.

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és 
Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  és  egyhangúlag  támogatja  azokat  a  szerveket,  azokat  a 
személyeket a meghívásos pályázatra.  És az árajánlat alapján a Képviselő-testület el  fogja 
dönteni, hogy kivel köt szerződést.

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm elnök úr.  A szociális környezetvédelmi bizottság 
tárgyalta?

Óvári Márton képviselő; Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke  :   Ez még az előző ülésen volt és a bizottság tárgyalta és támogattuk.



Dukán Gabriella aljegyző: Annyi kiegészítés lenne,  hogy mivel még május 11-én volt  a 
bizottsági ülés, és a dátumok, azok változtak. 

Bendes István jegyző: Toltuk a határidőket, hogy eleget tudjanak tenni a vállalkozók.

Dukán Gabriella aljegyző: Kettő határozat van.

Ferenczi Gábor polgármester: Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi  Gábor polgármester: Akkor  két  határozatról  döntünk.  Jegyző  úr  akkor  legyen 
szíves, a pontosság kedvéért.

Bendes István jegyző: Az egyik határozat, arról fog szólni, hogy kiírja a pályázatot és a 
bizottság elnöke Holczinger László lesz, tagjai Óvári Márton és Cserny Pál úr.  

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2016. évi vizsgálatai” 
tárgyában beszerzési eljárást kívánjon lefolytatni a 220/2012. (IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos 
eljárásrendről szóló szabályzata alapján jelen határozatban foglaltak szerint:
- A Képviselő-testület 220/2012. (IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város 
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 
szabályzata alapján meghívásos eljárást kíván lefolytatni.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárással kapcsolatosan a 
220/2012. (IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatában meghatározott 
intézkedések megtételére.
-  A Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek:
A Bíráló Bizottság elnöke: Holczinger László 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke 
A Bíráló Bizottság tagjai:  Óvári Márton Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke
Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja
2./ A Képviselő-testület a „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2016. évi vizsgálatai” 
tárgyában kiírandó beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges ajánlattételi felhívást hagyja 
jóvá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal

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

149/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2016. 
évi vizsgálatai”  tárgyában beszerzési eljárást kíván lefolytatni a 



220/2012. (IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város 
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos 
eljárásrendről szóló szabályzata alapján jelen határozatban foglaltak 
szerint:

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

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

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

2./ A Képviselő-testület a „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2016. 
évi vizsgálatai”  tárgyában kiírandó beszerzési eljárás lefolytatásához 
szükséges ajánlattételi felhívást jóváhagyja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ azonnal          

Bendes  István jegyző: A másik  határozat  pedig,  hogy kiküldjük ezt  az  árajánlatkérést  a 
TERRATEST Kft.,  Sziklai Mérnöki Iroda Kft. TitanAragon-IT Környezetvédelmi, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,  ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. részére. 
Tehát ennek a négy cégnek.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Devecseri rekultivált 
hulladéklerakó 2016. évi vizsgálatai”  tárgyában kiírásra kerülő beszerzési eljárással 
kapcsolatos ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére megküldje:
• TERRATEST Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.)
• Sziklai Mérnöki Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 11. fszt. 4.)
• TitanAragon-IT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9012 
Győr, Újkút utca 9.)
• ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd 
utca 3. A 2/33.)
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal



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

150/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
„Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2016. évi vizsgálatai” 
tárgyában kiírásra kerülő beszerzési eljárással kapcsolatos 
ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./ azonnal

9./     Napirendi     pont:  

Devecser Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék, elnök úr a bizottság tárgyalta. 

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

Ferenczi Gábor polgármester: Többi bizottság tárgyalta?

Bendes István jegyző: Nem volt.

Ferenczi Gábor polgármester: Képviselői kérdés, hozzászólás van-e.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület Devecser Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtását –  az eszközök 
elhasználódási fokának bemutatását és pótlását – 2015. évre és a követelések, kötelezettségek 
bemutatását fogadja el.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

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

151/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata intézkedési 
tervének végrehajtását –  az eszközök elhasználódási fokának 
bemutatását és pótlását – 2015. évre és a követelések, kötelezettségek 
bemutatását elfogadja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal
             

10./     Napirendi     pont:  

Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Ezzel kapcsolatban nekem lenne nagyon rövid észrevételem. 
Bár ezzel kapcsolatban már tettem észrevételt egy másik napirendi pontnál. Itt egyetlen egy 
dolog. Az éves ellenőrzési jelentés az mindenhol elkészült. Tulajdonképpen itt arról van szó, 
hogy  egy  belső  ellenőrzés  készült  az  Önkormányzatnál,  illetve  az  Önkormányzat  által 
működtetett intézményeknél. Most ezzel kapcsolatban egy-két gondolatot szeretnék önökkel 
megosztani, hogy a Bocskai és Társa Bt. 2015-ben a Devecseri Városüzemeltetési Kft. 2012- 
2014 időszakra vonatkozó gazdálkodását ellenőrizte.  És az ellenőrzési jelentés a pénzügyi 
bizottság 215. október 28-i ülésén vegyes ügyek keretében napirenden lett volna. Erre elnök 
úr bizonyára emlékszik. De a bizottság elnöke levetette ezt ezen a bizottsági ülésen, majd 
későbbi  időpontban  tárgyalja  ezt  a  felvetés.  Na,  most  ez  ez  idáig  nem történt  meg  ez  a 
felvetés. Ennek a napirendi pontnak az újra tárgyalása, amit fontos lenne azért majd helyre 
tenni. Tehát október 28-án került le napirendről és most május 25.-e van. Azt majd vissza 
kellene tenni napirendre. És a belső ellenőrzés alátámasztására azt javaslom, hogy kérjünk a 
Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft-nél  a  2012-2014-es  időszakra  egy  független 
szakértő könyvvizsgálótól  könyvvizsgálatot.  Nekem ez lenne  a  javaslatom.  Én szeretném, 
hogyha esetleg erről itt  tudnánk ennek a napirendnek a kapcsán dönteni. Ugye csak azért, 
hogy  ezeket  az  értelmezési  problémákat,  amiről  volt  szó  mindenképpen  így  szerintem 
megnyugtatóan rendezni tudjuk. Jó. Egyébként ki az, aki az éves belső ellenőrzéssel egyetért?

Holczinger  László  képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Gazdasági  és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatja.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Más bizottság tárgyalta? 

Bendes István jegyző: Nem.



Ferenczi Gábor polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás még? Igen.

Mayer Gábor képviselő: Illene 3 árajánlatot bekérni, tehát a vizsgálatra.   

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Persze természetesen.

Mayer Gábor képviselő: Ahogy szoktuk.

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor így tenném fel szavazásra. 

Több kérdés, vélemény nem volt.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012-2014. évi 
bevételeinek és kiadásainak szakvéleményeztetésére 3 árajánlatot kérjen be.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármester az árajánlatok bekérésére és Képviselő-
testület elé történő terjesztésére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

152/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2012-2014. évi bevételeinek és kiadásainak szakvéleményeztetésére 3 
árajánlatot kér be.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az árajánlatok 
bekérésére és Képviselő-testület elé történő terjesztésére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a 
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló jelentést fogadja el.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

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

153/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:



A Képviselő-testület a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 
szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

Ferenczi Gábor polgármester: Annyi megjegyzésem lenne a jegyzőkönyv kedvéért, hogy 
Kozma György képviselő úr most nincs itt. Nem vett részt a szavazáson.

Bendes István jegyző: De azt mi vezetjük.

Ferenczi Gábor polgármester: Természetesen vezetik. Az égetés lekerült. Az lesz majd, amit 
más módon osztunk meg a lakossággal.

11./     Napirendi     pont:  

Devecser,  Meggyeserdőn  Verga  Zrt.-vel  megkötött  erdőgazdálkodási 
szerződés megszüntetése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Itt arról van szó, hogy tavaly október környékén, lehet, hogy 
szeptemberben, valahol ősszel volt egy helyszíni szemle. A Verga Zrt. megkereste Devecser 
Város  Önkormányzatát,  hogy a  meggyeserdei  területen  a  lomis  piac  területén,  a  középső 
terület, ami nem az Önkormányzat tulajdona és a kezelését a Verga Zrt., mint erdőkezelő az 
erdőkezelését ellátja, hogy ott milyen állapotok vannak. Ugye októberben a helyszíni szemlén 
készült  egy feljegyzés.  És  ebben a feljegyzésben rögzítve lett,  hogy felkérte  a  Verga Zrt. 
Orbán  Jánost,  a  Meggyeserdei  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  elnökét,  hogy  a  területen 
gondoskodjon arról, hogy a következő helyszíni szemléig maradéktalanul el tűnjön, a szemét. 
Ugye ezt ott a helyszínen rögzítettük. Januárban újra helyszíni szemlére került sor. Akkor a 
Verga Zrt. meg akarta nézni, hogy a korábbi ígéret hogyan teljesült. Sajnos szemetet talált 
azon a területen, ami az ő kezelésükben van. És ezért kezdeményezte, hogy az Önkormányzat, 
illetve a köztük fennálló erdőgazdálkodási megállapodás megszüntetésre kerüljön. Ugye az 
önkormányzat megpróbálta, a Képviselő-testület felhatalmazott, hogy a jegyző úrral próbáljuk 
meg ezt a megállapodást újra tárgyalni, hogy ne legyen ez megszűntetve. De végül aztán a 
Verga  Zrt.  úgy  döntött,  hogy  ezt  a  szerződést  mégis  csak  felbontja.  Amit  én  rendkívül 
sajnálok. Tessék, elnök úr. 

Kozma György képviselő visszaérkezett az ülésterembe.

Holczinger László képviselő  :   Önkormányzati terület, mert azt tetszett mondani polgármester 
úr, hogy nem önkormányzati terület.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem, nem, ez állami terület, ahol a Verga Zrt. van.

Holczinger László képviselő  :   Nem. Ez önkormányzati terület, csak a Verga Zrt. műveli.



Ferenczi Gábor polgármester: Csak erdő terület így pontos. Már későn van.

Holczinger László képviselő; Gazdasági  és ügyrendi Bizottság elnöke  :   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 3 szervezetnek, illetve vállalkozótól kérünk ajánlatot az 
üzemeltetésre. De én azt javaslom, hogy vegyük fel még egyszer a kapcsolatot a Verga Zrt-vel 
és próbáljuk meg arra rábírni, hogy egész addig, amíg a művelésből nem vonjuk ki, addig ő 
végezze az erdőművelést, mert ők jobban ismerik a területet. Mert az volt a javaslat, hogy 
vonjuk ki az erdőművelésből, mert abból már sosem lesz erdő. És helyette önkormányzati 
területen telepítsük az úgy nevezett kötelezettségnek megfelelően azt a 1,5, vagy 2 hektáros 
területet erdővel. Ez lenne a legjobb, mert így az Önkormányzat így mentesül a kártérítéstől 
és úgy hiszem, hogy van annyi szabad területünk, hogy a 2-3 hektáros földterületre hosszabb 
távon lehet, hogy gazdaságosabb. 

Ferenczi Gábor polgármester: Igen lehet, hogy ez így van. De azt mindig fontos mérlegelni, 
hogy kb. 2 millió forintról, van szó, hogyha hektáronként kiváltjuk, vagy pedig másfélszeres 
területet kell adni, hogyha erdőről van szó. 

Holczinger  László  képviselő: Érdemes  átgondolni,  hogy  melyik  fáj  legkevésbé.  De 
szerintem ott azon a területen már korábban sem volt erdő.

Ferenczi Gábor polgármester: Csak az a baj elnök úr, itt egyetlen egy probléma van a mi 
szempontunkból, hogy az Önkormányzat önhibáján került egy olyan helyzetbe, hogy ez az 
erdőgazdálkodási  zrt.  ezt  a  megállapodást  felbontotta az Önkormányzattal.  Ugye mint,  mi 
Önkormányzat  erről  az  állapotról  nem  tehetünk,  ugye  mi  mint  tulajdonos  nyilván  részt 
vettünk a helyszíni bejáráson. De nem az Önkormányzat helyezte el ott a szemetet, hanem az 
üzemeltető  helyezte  el,  a  piac  üzemeltetője.  És  végül  az  Önkormányzat  kerül  abba  a 
helyzetbe,  hogy  a  Verga  Zrt.  felbontja  az  Önkormányzattal,  az  üzemeltető  miatt 
tulajdonképpen ezt a megállapodást. Én ezt sajnálom. 

Holczinger László képviselő: Mi felelünk érte, akármit fognak tenni.

Ferenczi Gábor polgármester: Csak ugye az Önkormányzat nem tehet, erről a helyzetről én 
azt sajnálom. Jó. Itt elhangzott elnök úrtól egy javaslat. Van-e más hozzászólás.

Mayer Gábor képviselő: A megállapodást, hogyan lehet felbontani, közös megegyezéssel, 
vagy a Verga Zrt. felmondhatja önállóan? 

Bendes István jegyző: Felmondhatja önállóan is. 

Mayer Gábor képviselő: Akkor a tárgyalás megoldás. Mert, hogyha mi felmondjuk ezt a 
szerződést,  mivel a művelési  ága erdő ezért  nekünk ott  kötelezettségeink vannak, erdészt, 
egyebet kell alkalmazni ahhoz.  És ez is pénzbe fog kerülni

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. 

Óvári Márton képviselő: A bizottsági ülésen pont arról volt, szó, hogy azért mondjuk fel, 
hogy el  tudjuk kezdeni  az átminősítést.  És  addig  bízunk meg valakit,  amíg ez  az állapot 
fennáll. De én is inkább azt mondom, amit Holczinger elnök úr javasolt, hogy addig tartsuk a 
szerződést, amíg át nem lesz minősítve a terület.  



Ferenczi  Gábor polgármester: Szeretne  még  valaki  hozzászólni?  Itt  akkor  elhangzottak 
javaslatok. Igazából sajnos nem túl tág a mozgásterünk. Mivel a Verga Zrt.  szeretné ezt a 
szerződést egyoldalúan felbontani. Ezt megteheti. Mi ugye ezzel kapcsolatban már megtettük, 
hogy újra tárgyaljuk az együttműködést. 

Bendes István jegyző: Egy kört futhatunk. Veszteni valónk nincs. Csak nyerhetünk rajta.  
 
Ferenczi Gábor polgármester: Még egy kört. 

Bendes István jegyző: Persze.

Ferenczi Gábor polgármester: Ha egyet ért a testület akkor futunk még egy kört. 

Holczinger László képviselő: Nem zárkóztak el előle.

Bendes István jegyző: Nem, nem.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Jó  én  akkor  javaslom,  hogy  próbáljuk  meg  folytatni  a 
tárgyalásokat. Maradhatunk ebben. 

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület  újabb tárgyalásokat  folytasson  a  VERGA Veszprémi  Erdőgazdaság  Zrt.-vel  (8200 
Veszprém, Jutasi út 10.) a 2006. február 14. napján megkötött megállapodás megszüntetésével 
kapcsolatban.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

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

154/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület újabb tárgyalásokat folytat a VERGA Veszprémi 
Erdőgazdaság Zrt.-vel (8200 Veszprém, Jutasi út 10.) a 2006. február 
14. napján megkötött megállapodás megszüntetésével kapcsolatban.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

12./     Napirendi     pont:  

Május 11-én önkormányzati területen megtartott fórum

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Ferenczi  Gábor  polgármester: Azt  gondolom,  hogy  ezzel  kapcsolatban  már  volt  egy 
testületi ülésünk. Ezzel kapcsolatban hoztunk egy határozatot. Egyébként nem tudom, hogy ez 
miért került be ismét.

Bendes István jegyző: Képviselő urak kérése. 

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor átadom a szót képviselő úrnak.

Holczinger László képviselő: Melyiknek?

Bendes István jegyző: Aláírták. Azt gondolom, bármelyikük. 

Ferenczi Gábor polgármester: Csak azért mert egyszer már tárgyaltuk. Tessék, képviselő úr.

Boldizsár Zsolt képviselő: Köszönöm a szót polgármester úr. Devecseri tévé felvételének 
hála sikerült megnézni, ezt a fórumot és bizony olyan érdekes szavakat, mondatokat hallottam 
benne,  hogy  nem  szokásom  ilyet  csinálni  utána  interneten,  bizonyos  részeket  meg  sem 
próbálom  saccolni,  hogy  hányszor  néztem  meg  újra.  És  ezzel  kapcsolatban  kérdéseket 
szeretnék feltenni. Ezen a felvételen 44 perc 3 másodpercnél elhangzik egy kérdés a fórumon 
lévőktől, hogy hol van a többi képviselő? Erre jön egy másik hang, egy hölgynek a hangja. 
Nem jönnek,  lefizeti  őket  a  Jani.  Nos,  én utána  vártam egy darabig,  pörgettem tovább a 
felvételt. Nem mondom, hogy csalódott lettem volna, hogyha polgármester úr csak valami 
minimális szinten megvéd bennünket, képviselőtársait. Elég ékes szóval beszélt mostanában, 
hogy  milyen  jó  lenne  konstruktív  együttműködést  produkálni.  Szerintem  minimum  egy 
figyelmeztetés a hölgynek, vagy nem is tudom.

Ferenczi Gábor polgármester: Bocsánat, de kikérdezte ezt? 
  
Boldizsár Zsolt képviselő: Bocsánat, de egyszer belém fojtotta a szót, kérem, ne fojtsa belém 
a szót.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem, nem. 

Boldizsár Zsolt képviselő: Megszégyenített a múltkor, még egyszer ne fojtsa belém a szót. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ki kérdezte ezt? Egyik fórum résztvevő?

Boldizsár Zsolt képviselő: Egyik fórum résztvevő a másik résztvevőtől. Én egyet hiányolók 
polgármester úrtól, hogy mondjam. Mondhatom talán azt, elvártam volna emberileg, hogy azt 
mondja minimum, hogy ami nem bizonyítható azt nem illik mondani. De hozzáteszem ennél 
nekem van egy súlyosabb rész is 23 perckor kezdődik a felvételen, ha minden igaz ugyan az a 
hölgy mondja polgármester úr előtt el és rajt van a képen és szó szerint mondom, ne, hogy 
bajba legyek. „Maguk bent vannak heten a testületben. Abból öten ez mellé álltak. Ez pénzeli 
azokat.” És ami énnekem szörnyen bántó ezen a felvételen és itt  lenne az első kérdésem. 
Hogy miközben ezt a mondatot mondja a hölgy, hogy ez pénzeli azokat, kis milliószor néztem 
meg. Kicsi függőleges fejbólintások vannak polgármester úrnál. Tehát az egyik kérdésem ez 
lenne, hogy kérném szépen, mondja meg, hogy ez mit jelentet? A másik kérdésem 42 perc 50 
másodpercnél  az egyik  lomistól  elhangzik egy mondat.  „Nekünk devecserieknek,  akiknek 



bérleményeink vannak egyszer és mindenkorra írásba adják azokat a kedvezményeket, amit 
megígérnek.”  Egy  kérdés  lenne  itt  szintén.  Ki  ígért?  Kinek  a  nevében?  És  mit  ígért? 
Köszönöm szépen.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem tudok ezekre a kérdésekre igazából válaszolni. Ugye 
volt. Tulajdonképpen ez egy sajtótájékoztató lett végül. Tehát a városi tévé is, megyei napilap 
is,  a  Devecseri  Ujság  is  jegyzetelte,  illetve  felvette  az  ott  általam  elmondottakat.  Ott 
rengetegen folyamatosan feltették a kérdéseiket. Én a magam részéről nem nagyon emlékszek 
vissza  pontosan,  hogy ki,  mit  kérdezett.  Valószínűleg,  hogyha  nem válaszoltam ezekre  a 
kérdésekre,  akkor,  vagy  nem  tulajdonítottam  neki  olyan  szinten  jelentőséget,  hogy  erre 
válaszolni kell, vagy pedig mivel nagyon sokan tettek fel kérdést ezért nem hallottam meg. 
Ugye amit én ezzel kapcsolatban elmondtam azért én vállalom, és írásban is megjelent több 
sajtóorgánumban. Sőt én az előző ülésen is tolmácsoltam az ott részvevőknek az álláspontját a 
Tisztelt  Képviselő-testület  felé.  Hiszen  a  lakossági  fórum  után  rögtön  volt  egy  testületi 
ülésünk.  És  ami  ott  felvetés  ott  elhangzott,  hogy  mi  lenne,  ha  megvizsgálnánk  annak  a 
lehetőségét, hogy az Önkormányzat üzemeltesse. Ugye én ezt feltettem egy fajta gondolat 
ébresztőnek a  testületi  ülésen is.  A többi  dologgal  kapcsolatban nem igazán tudom, hogy 
nekem  erre  most  mit  kellene  mondanom.  Itt  az  árusok  részéről  érkeztek  panaszok, 
kijelentések, kérdések. Szerintem tőlük kellene megkérdezni, hogy mit, hogyan gondoltak. Én 
a magam részéről nem ígérgettem senkinek semmit. Amit ők felvetettek, én azt tolmácsoltam 
a Tisztelt Képviselő-testület felé. Tehát ennyi történt mindössze.

Boldizsár Zsolt  képviselő: Az ígéretekkel  kapcsolatban ez  elhangzott.  Tehát  vissza  lehet 
nézni.

Ferenczi Gábor polgármester: Én elhiszem. 

Boldizsár Zsolt képviselő: Ha ezt valaki írásban kéri, az ígéreteket, akkor valószínű, hogy 
nem  fogjuk  megtudni,  hogy  ki,  kinek  és  mit  ígért.  De  még  akkor  is  kérném  szépen 
polgármester urat tisztelettel, hogy annál a mondatnál, amikor elhangzik, hogy „ez pénzeli 
azokat” ott van kb. 1,5 méterre a hölgytől, szembe állnak, és én ezt látom.

Ferenczi  Gábor polgármester: Nem emlékszek erre  képviselő  úr  megmondom őszintén. 
Meg kell nézni a felvételt.

Boldizsár  Zsolt  képviselő: Akkor  egy  állásfoglalást  kérnék  szépen,  hogy  egyet  ért-e  a 
hölggyel.  

Ferenczi Gábor polgármester: Képviselő úr. Én nekem már hadd ne kelljen állást foglalnom 
azzal kapcsolatban, hogy a lakosság részéről kinek, mi a véleménye. Azért ekkora demokrácia 
a mi kis hazánkban hadd legyen. 

Boldizsár Zsolt képviselő: De igen volt-e az a bólogatás?

Ferenczi  Gábor polgármester: A mi  kis  hazánkban azért  ennyit  már  engedjünk meg az 
állampolgároknak,  hogy  véleményt  nyilvánítsanak.  Nekem  hadd  ne  kelljen  már  állást 
foglalnom olyan személyek kijelentésével kapcsolatban, akiket én nem is ismerek. Azért elég 
lehetetlen.

Boldizsár Zsolt képviselő: Bocsásson meg, nem az ő kijelentésére vagyok kíváncsi. Látszik a 



képen egy gesztus öntől. Az, mit jelent? 

Ferenczi Gábor polgármester: Ez a gesztus. Például most is értem, hogy ön mit mond és 
akkor így csinálok. Akkor véleményt most hadd ne nyilvánítsak már ezzel kapcsolatban. 

Boldizsár Zsolt  képviselő: Jó,  én is  itt  maradnák,  hogy véleményt  hadd ne nyilvánítsak. 
Köszönöm szépen a lehetőséget. 

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék, képviselő úr.

Kozma György képviselő: Nagyon egyszerű ez a dolog, ahogyan elrendezte a polgármester 
úr. Ugye lakossági fórumot szervezett a polgármester úr, akkor reggel értesültünk róla elég 
extrém körülmények között ítéltük el ezt a kezdeményezését. Bíráltuk is rendesen emiatt, ha 
jól mondom.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen, így volt. 
 
Kozma György képviselő: Tehát, nem sajtó tájékoztatót tartott?

Ferenczi Gábor polgármester: Nem. De azzá alakult lényegében. 

Kozma György képviselő: Ez nekem teljesen mindegy, hogy mivé alakult.

Ferenczi Gábor polgármester: Nekem is teljesen mindegy.

Kozma György képviselő: A lényeg az, hogy a rendező felel a rendért. Őneki kell valamilyen 
módon koordinálnia a dolgokat, és teljesen mindegy az én számomra, hogy milyen módon 
teszi. Nem én voltam ott.  Ön volt ott a Képviselő-testület képviseletében tegyük fel így a 
dolgot.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem, nem. Én a magam nevében.

Kozma György képviselő: Maga nem vehetett részt maga nevében magánszemélyként, csak 
a Képviselő-testület  tagjaként,  mert  maga a Képviselő-testülettől  kapott  pont aznap reggel 
képviseleti lehetőséget erre. Amiben ön úgy élt vissza el kell mondanom, hogy hallott egy 
olyan kijelentést, amit előbb a képviselő úr említett, idézett.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem hallottam, nem emlékszem rá.

Kozma György képviselő: De, bólogatott rá. 

Ferenczi Gábor polgármester: Az egy dolog. 

Kozma György képviselő: De nem határolódott  el  tőle.  Mivel  nem határolódott  el  tőke, 
valószínűleg és én feltételezem azonosságot vállalt ezzel a kijelentővel. 

Ferenczi Gábor polgármester: Senkivel nem vállaltam. 

Kozma György képviselő: Mivel azonosságot vállalt  ezzel a kijelentővel,  úgy gondolom, 
hogy el kell határolódni ettől a kijelentőtől így utólag és el kell mondani, hogy bizony ön nem 



ért azzal egyet, ahogyan ott a megközelítések sértő módon a Képviselő-testületet lejáratták. 
Ugyan ezt megcsinálta egyébként a polgármester úr és azért vagyok rosszhiszemű, tegyük föl 
a márciusi fórumán, amikor hasonló körülmények között, hasonlóképpen járt el. Csak akkor 
képviselő asszony kíséretében, segítségével tette ugyan ezt. Tehát azért megkérdezem.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem emlékszem.

Kozma György képviselő: Nem is kell, elég, ha én emlékszem rá.  A másik az, hogy emiatt 
úgy gondolom itt is szükség van egy elnézéskérésre.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem gondolom.
 
Kozma György képviselő: Én pedig azt  gondolom, hogy a Képviselő-testület  hozna egy 
határozatot  arra  vonatkozólag,  hogy a  polgármester  úr  a  testületet  sértő  tevékenységével 
egyszerűen lejáratta az Önkormányzatot. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én azt gondolom, hogyha visszanézik a videó felvételt, vagy 
a nyilatkozatomat én semmilyen sértő kijelentést nem tettem egyébként a márciusi fórumon 
sem a Képviselő-testület irányába sem pedig ezen a májusi meggyeserdei lakossági fórumon. 
Nem határolódok el. Azt azért már ne várják el tőlem.

Kozma György képviselő: De vissza kellett volna utasítani a jól láthatóan feltett állítást.

Ferenczi Gábor polgármester: Van egy több mint 4.300 lakosú település ahol különböző 
vélemények fogalmazódnak meg.

Kozma György képviselő: Nem volt kint mindenki. De polgármester úr önkormányzati.

Ferenczi Gábor polgármester: Nekem, hadd ne kelljen egy személyben. 

Kozma György képviselő: Önkormányzati területen rendezte ezt. 

Ferenczi Gábor polgármester: Teljesen így volt. Legközelebb is fogok.

Kozma György képviselő: Abban a pillanatban határozattal fogjuk letiltani róla. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Én azt már elmondtam az előző testületi  ülésen,  hogy én 
máshogy értelmezem ezt a dolgot.

Kozma György képviselő: Elég baj.

Ferenczi Gábor polgármester: Én úgy gondolom, hogy polgármesterként nekem, nem hogy 
lehet  lakossági  fórumot  tartani,  hanem  én  úgy  értelmezem,  hogy  nekem  kötelességem 
lakossági fórumot tartani. Én ezt most szeretném. Ezért is kértem a képviselőtársakat, hogy 
akkor június végén tartsunk együtt. Ez nem jelenti azt, hogy esetleg alkalomadtán nem tartok 
külön, nem, mint polgármester, hanem mint Ferenczi Gábor állampolgár.  

Kozma György képviselő: Képviselői javaslatot szeretnék tenni arra vonatkozólag, hogy a 
Képviselő-testületet sértő módon inzultálták, és egyébként a polgármester úrnak ebben része 
volt.



Ferenczi Gábor polgármester: Írásban kérném, akkor ezt a javaslatot. Jó? 

Kozma György képviselő: Tehát gyakorlatilag ezzel kapcsolatosan szeretnék egy javaslatot.

Ferenczi Gábor polgármester: Értelmezné? 

Kozma György képviselő: Hogy a polgármester  úr  testületet  sértő  magatartást  folytatott, 
valósított meg, már én is fáradt vagyok.

Ferenczi Gábor polgármester: Mivel is?

Kozma György képviselő: Azzal az azonosulásával, amit a kijelentőtől elhangzott.

Ferenczi Gábor polgármester: Hát ez elég meredek, mert egyrészről nem emlékszem rá, 
hogy én kivel és mikor azonosultam.

Kozma György képviselő: Felvételen megnézheti.

Ferenczi Gábor polgármester: Nekem olyan kijelentésem nem volt, ami bárkire sértő lett 
volna. 

Kozma György képviselő: Hát énszerintem akkor az elég sértő.

Ferenczi Gábor polgármester: Valószínűleg egyébként, hogy akkor én nem is hallottam azt, 
mert nem is reagáltam rá.  

Kozma György képviselő: Segítsetek ezt megfogalmazni.

Ferenczi Gábor polgármester: Képviselő úr. Reagáltam rá? Válaszoltam erre a kijelentésre?

Boldizsár Zsolt képviselő: Ott állnak 1,5 méterre egymástól. Mondja, a hölgy ismétlem „ez 
pénzeli azokat”.

Ferenczi Gábor polgármester: Én meghallgatok mindenkit. 

Boldizsár Zsolt képviselő: És erre van.  Én azt kérdeztem, hogy ez egy válasz volt-e?  Erre 
van egy ilyen (fejbólogatást mutatja). 

Ferenczi Gábor polgármester: Ennél sokkal cifrább dolgokat lehet itt a településen hallani. 
Én más esetben sem szoktam mindig reagálni. 

Boldizsár Zsolt képviselő: Ez magáért beszél.

Ferenczi Gábor polgármester: Én más esetben sem szoktam ezekre a felvetésekre reagálni. 

Boldizsár Zsolt képviselő: Ezen nincs mit nevetni.

Ferenczi Gábor polgármester: Azt gondolom, mindenkinek saját magának kell vállalni a 
felelősséget a kijelentésiért. Én a magam részéről vállalom, ami kijelentésem meggyeserdei 



fórumon volt. Ezt nyugodtan visszanézhetik a városi televízióban, nyugodtan elolvashatják az 
újságban. Nyugodtan el lehet dönteni, hogy abban valami sértő volt-e. Azért engedtessék meg, 
elképesztő egyébként, hogy nekem kellene felelősséget vállalni azért, hogy egy általam nem 
is ismert személy, azt sem tudom, kiről van szó, Önökről mit mond? Hát most azért ez elég 
nonszensz, nem jegyző úr? Nem tudom, hogy mi a véleménye. Tényleg próbáltam megőrizni 
a komolyságomat, de hát nem tudom.

Holczinger László képviselő: De azért tapsolni nem kell. 

Kozma György képviselő: Polgármester úr, mint a fórum rendezője nem határolódott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Hát senkitől. Hát hogyan határolódnék el a lakosságtól?  

Boldizsár Zsolt képviselő kiment az ülésteremből.

Kozma  György  képviselő: Hát  félre  beszélünk  egymás  mellett.  Én  nem  a  lakosságtól 
javasoltam, hogy határolódjon el, hanem a kijelentőtől, aki azt a sértő kijelentést tette az ön 
füle  hallatára.  És  mivel  ön  nem tett  megjegyzést  erre  és  nem utasította  vissza  az  illető 
kijelentését, ezért joggal feltételezem, hogy azonosult vele. Sőt olyan kijelentés. 

Ferenczi Gábor polgármester: Szó sincs róla, én senkivel nem azonosulók. Nekem van egy 
saját véleményem.

Kozma György képviselő: Polgármester úr rendben van, itt el fogjuk dönteni.

Ferenczi Gábor polgármester: Én senkivel nem azonosulok.

Kozma György képviselő: Rendben van, itt el fogjuk dönteni. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Természetesen  Önök  bármit  eldönthetnek.  Önök  azt  is 
eldönthetik, hogy mit gondolok. 

Kozma György képviselő: Tegyük fel szavazásra. 

Ferenczi Gábor polgármester: Abszolút önök bármit eldönthetnek, ön tudja biztos, hogy én 
mit gondolok, mi a véleményem. 

Kozma György képviselő: Polgármester úr lehet visszakozni.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem, tényleg. Tessék képviselő asszony. 

Bognár Ferencné képviselő: 22 óra elmúlt. Kérem azt, hogyha valami nem tetszik Kozma 
képviselő úrnak.

Ferenczi Gábor polgármester: 22 óra elmúlott?

Bognár Ferencné képviselő: Igen. Akkor kérem a Kozma képviselő urat, hogy valóban az 
SZMSZ-re  hivatkozva,  egyéb  dolgokra  hivatkozva,  nyújtsa  be  ezeket.  Vannak  képviselő-
testületi  jegyzőkönyvek,  amiben  viszont  az  ő  megnyilvánulásait  ki  lehetne  szedni,  és  azt 
hiszem, hogy nem egyszer, nem két esetben, de elmarasztaló magatartást is tud tanúsítani, 



úgyhogy csak ennyit akartam, de folytassuk tovább jó. Köszönöm.

Bendes István jegyző: Megfogalmazza a Tisztelt Testület? Mert igazából én sem értem. A 
polgármester  úr  azt  válaszolta  a  feltett  kérdésre,  hogy ő  ilyenre  nem is  emlékszik,  hogy 
elhangzott volna.

Bognár Ferencné képviselő: Így van.

Bendes István jegyző: Ő ezzel nem azonosul. Ezek után?

Ferenczi Gábor polgármester: Én ezzel nem azonosulok.

Kozma György képviselő: Jegyző úr, itt van egy nagy tévedés. Elmondom, hogy mi.

Bendes István jegyző: Fogalmazzák meg nyugodtan.

Kozma György képviselő: De hadd mondjam el. Ő volt a fórum rendezője, tehát őt terheli, ő 
felel ezért.

Ferenczi Gábor polgármester: Ha nem haragszanak meg, tartunk egy kis szünetet.

Szünet.

Szünet után.

Boldizsár Zsolt képviselő is visszaérkezett.

Ferenczi  Gábor polgármester: Még  mindig  itt  vagyunk.  Megkérdezem,  hogy sikerült-e 
dűlőre  jutni  azzal  kapcsolatban,  hogy  hozzon-e  a  Képviselő-testület  arra  vonatkozólag 
határozatot, hogy mit gondolok. 

Kozma György képviselő: Polgármester úr.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen?

Kozma György képviselő: Lapozzunk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Elvetik ezt a javaslatot.

Kozma György képviselő: Nem vetjük el, mert fel sem tettük. Inkább csak én próbálkoztam 
vele.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Akkor nem lesz erről most döntés. Nem tudom, hogy a 
lakossági fórummal kapcsolatban van-e még hozzászólás, vagy menjünk tovább. Úgy látom, 
hogy nincs. Akkor megyünk tovább.

13./     Napirendi     pont:  

Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Ha jól emlékszem arra vonatkozik, hogy szeretne zöldséget, 
élelmiszert  árusítani.  Én  azt  gondolom,  hogy  hát  most  nyitottunk  egy  kiváló  piac-  és 
rendezvényteret.  Én  szerintem  itt  maximálisan  tudunk  lehetőséget  biztosítani  kulturált 
körülmények között azoknak, akik szeretnének Devecserben, zöldséget, gyümölcsöt árusítani. 
Én  azt  gondolom,  hogy  ezt  most  nem  tudjuk  ily  módon  támogatni,  mert  igazából  pont 
azoknak a devecseri vállalkozóknak teremtenénk így konkurenciát, akik ugye látnak abban 
lehetőséget, hogy a devecseri piactéren kirakodóvásár formájában értékesítsék a termékeiket. 
Nem is beszélve arról, hogy az Önkormányzat is elkezdte, a saját termékének az értékesítését. 
És most már két alkalommal települtünk ki. Hát olyan 50.000,-Ft körüli bevételt realizáltunk a 
két kitelepülésből, tehát a saját termékeinknek az értékesítéséből. Másrészről úgy látom, hogy 
jelenleg Meggyeserdőn egyelőre nincsenek biztosítva azok a feltételek, amelyek véleményem 
szerint  szükségesek  lennének  ahhoz,  hogy  kulturált  keretek  között,  ott  élelmiszert 
forgalmazzon bárki. Nyilván azért adtuk be a pályázatot is, amit a Tisztelt Képviselő-testület 
egyhangúlag támogatott, hogy ott az infrastruktúrát olyan állapotba hozzuk, a közüzemeket, a 
villanyt, a szennyvizet, az ívó vizet. Sőt én tovább megyek az utakat a csapadék vízellátást. 
Egyáltalán  az  épületeket,  hogy az  a  terület  maximálisan  ilyen  tevékenységre  is  alkalmas 
legyen. Szerintem ez nem alkalmas. Szerintem ezt a kérelmet célszerű lenne elnapolni.     

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a kérelemnek helyt adva, ami a határozatban, a határozati 
javaslatban van,  hogy engedjük a  lehetőséget.  Semmiféle  olyan követelése  nem lehet.  És 
kártérítést nem kaphat az Önkormányzattól, amennyiben a szerződése lejár és nem ő lesz az 
üzemeltető.  Ilyen  döntést  hoztunk.  Mi  ebben  végig  mentünk,  hogy a  lehetőséget  akartuk 
biztosítani.

Ferenczi Gábor polgármester: Egy kis segítséget kérek, hogy miért is kellene kártérítésben 
gondolkodni?

Bendes István jegyző: A bizottság úgy fogalmazta meg ezt a határozati javaslatát a testületi 
ülésre, hogy a kérelemnek helyt adjon és engedélyezze az élelmiszernek az árusítását is a 
devecseri lomis piacon azzal, hogy a bérlőt terhelik az élelmiszer piac működési feltételeinek 
a biztosítása és az emiatt felmerült költségek. A költséget a bérlő az Önkormányzatra nem 
háríthatja  át,  el  nem számolhatja.  Tehát  az  Önkormányzatnak  semmiféle  terhe  ne  legyen 
abból. Ugye van itt egy élőszerződésünk ez év december 15.-ig.  Ne, hogy az merüljön fel, 
hogy be kell ruházni ennek feltételére nagyobb összeget, és ha úgy gondolja, hogy ezt nem 
tudja lelakni. Egyéni felelősség, hogy ő ezt meri vállalni, vagy nem. 

Kozma György képviselő: Meg azt is hozzá kellene tenni, hogy nincs is lehetőségünk arra, 
hogyha  megszerzi  az  engedélyeket,  akkor  vállalkozzon.  Egyébként  a  szívemből  beszél  a 
polgármester úr, mert nekem sem hiányzik ott az útvégén egy másik bolt. De attól függetlenül 
azt kell mondanom, hogy amennyiben az engedélyeket megszerzi, akkor jogosulttá válik ott 
élelmiszert  árusítani,  meg  egyéb  más  dolgokat  is  árusítani.  Mert  egyébként  meg 
engedélyekkel fog rendelkezni, ha meg tudja szerezni. Természetesen.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen. Most azt lehet mondani, hogy viszonylag korrektebb az 
eljárás  az  eddigiekhez  képest.  Mert  most,  mert  amit  én  szóvá  tettem ezen  az  ominózus 



lakossági fórumon az az, hogy a szerződés, amely jelenleg hatályban van, ugye az rögzíti azt, 
hogy bárminemű tevékenységet akar végezni az üzemeltető a területen, akkor erről köteles 
előzetesen  tájékoztatni  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületét.  Ugye  az  a 
problémám nekem, hogy az elmúlt években ez a fajta értesítés, az elmúlt években semmilyen 
formában  nem történt  meg.  Nem érkezett  hozzám kérelem,  hogy ott  állatot  akar  tartani. 
Valamilyen autó tevékenységet akar folytatni. Tehát az a része korrekt az eddigiekhez képest, 
hogy legalább most egy kérelmet méltóztatott benyújtani. Amit én elmondtam, hogy miért 
nem tudok támogatni.  Mert  véleményem szerint  azok a körülmények jelenleg nem állnak 
fenn.  A másik  az  ugye  egy bejárást  is  tartottunk a  héten  és  már  két  hete  értesítettük  az 
üzemeltetőt, hogy nézzük át a jelenleg hatályos szerződést, ugyanis aggályosnak tartom azt, 
hogyha végig megyünk a bérbe adott ingatlanok listáján, akkor olyan ingatlanokat is használ 
jelenleg az üzemeltető, amire a szerződés neki lehetőséget nem ad. Tehát beazonosítottuk a 
szerződésben  vállalt  ingatlanokat,  illetve  a  szerződéshez  csatolt  térképvázlatot.  És  azt 
tapasztaljuk,  bizony  a  területnek  egy  jelentős  részét,  ami  ugye  önkormányzati  terület 
véleményem szerint a szerződéssel ellentétes módon használja. Tehát nincs rá jogosultsága, 
hogy azokat az épületeket használja. Tehát amíg egy ilyen rendezetlen viszony áll fenn. És 
sajnos azt jelezték a területen az általa oda küldött személyek, hogy beteg a család, az Orbán 
család, azért nem tudtak eljönni erre a helyszíni bejárásra.  Tehát mindenképpen fontosnak 
tartanám, mielőtt egy ilyen kérelmet elbírálnánk, hogy legalább már nézzük át a szerződést, 
hogy az mit enged a bérlő számára, mert jelenleg a hatályos szerződés sem úgy van betartva, 
ahogyan azt be lehetne tartani.

Kozma György képviselő: Polgármester  úr,  ez  most  az a  régi  telephely ahonnan a palát 
leszedték, a csarnokokat behoztuk?

Holczinger László képviselő: Az a terület igen. 
      
Kozma  György  képviselő: Talán  azon  volt  az  a  nagy  mennyiségű  szemét.  És  amikor 
megfogalmaztuk ezt a szerződést, akkor hogyan fogalmaztuk bele ezt a telephelyet. A lomis 
piachoz  kapcsolódóan  fogalmaztuk  meg,  vagy  attól  függetlenül?  Mert  hogyha  ráutaló 
magatartás  volt  arra  vonatkozólag,  hogy a  lomis  piachoz kapcsolódik  ez  a  terület,  akkor 
teljesen másodlagos dolog.

Bendes István jegyző: Helyrajzi számok lettek írva.

Kozma György képviselő: Mert az előző időszakban a Kozák, az Aranyfregatt Kft. amikor 
ott  működött,  akkor  ezt  a  területet  ott  valamilyen  módon  állatvásárok,  kocsi  vásárok 
megtartására kérte az Önkormányzattól. És azt hiszem, hogy meg is kapta.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Az  egy  dolog,  hogy  az  előző  üzemeltető  mire  kapott 
engedélyt. Nekünk az a dolgunk, hogy van egy hatályos szerződés. Ennek az egyik pontjában 
rögzítve vannak konkrétan helyrajzi számokkal számozva azok az épületek, amikért ő bérleti 
díjat  fizet  a városnak havonta.  Ezek között  az épületek között,  amik fel  vannak a bérleti 
szerződésben  sorolva  nincsenek  benne  olyan  épületek,  amelyeket  jelenleg  is  használ  oly 
módon,  hogy ezeket  tovább is  adja  bérbe.  És  ezért  bérleti  díjat  szedd.  Tehát  amíg  ezt  a 
helyzetet nem tisztáztuk. Addig ne adjunk rá neki lehetőséget, hogy további tevékenységet 
bízunk rá.  Tehát  tisztázzuk a jelenlegi helyzetet,  ami fennáll,  mielőtt  újabb tevékenységet 
vonunk  oda  az  ő  hatáskörébe  a  saját  területünkre.  Ezt  azért  érdemes  lenne  a  testületnek 
megfontolni. Én azt gondolom, hogy egy egyeztetés mindenképpen megérne, hogy legalább 
tisztázzuk,  hol  akarja  ezt  működtetni  konkrétan.  És  mondom,  hogy a  szerződés  illetve  a 



hozzácsatolt térképvázlat alapján szerintem egy jogon kívüli jogszerűtlen állapot áll fenn.    

Kozma György képviselő: Érdekes lesz ez a helyzet egyébként.

Ferenczi Gábor polgármester: Ez érdekes lesz. 

Kozma György  képviselő: Mert  abban  a  pillanatban  ott  van,  hogy persze  tisztázni  kell 
egyértelműen,  hogy lehessen  vele  valamit  kezdeni  nagy biztonsággal,  ha  már  elindulunk 
valami fele, akkor megalapozott legyen. Akármi lesz az irány. De ugyanaz volt egyébként a 
lomis piac ügyvédje is, aki a mi ügyvédünk. Ugyanez az ügyvéd járt el ezekben az esetekben. 
Na, most akkor aztán lehet boncolgatni, hogy ugyan már mi volt az oka? 

Ferenczi Gábor polgármester: Lehet boncolgatni. A szerződés egyébként rossz. 

Kozma György képviselő: Hát ilyen ügyvédünk volt.

Holczinger László képviselő: Lenne egy javaslatom, akkor vegyük le a napirendről és egy 
későbbi időpontban tárgyaljuk majd.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen. Bölcs javaslat.

Holczinger László képviselő: És akkor nem kell, nem akarok ezzel itt már foglalkozni.

Ferenczi Gábor polgármester: Ez egy bölcs javaslat.  Tulajdonképpen azt azért vitatnám, 
amit mondott Kozma képviselő úr. Mert a mi szempontunkból mi vagyunk, úgy mondom 
előnyben, mert a szerződésben azok az ingatlanok nincsenek bent, amiket használ.  

Kozma György képviselő: Te mondtad, hogy rossz a szerződés. Nem én mondtam.

Ferenczi Gábor polgármester: Rossz. 

Kozma György képviselő: Akkor az önkormányzatunk ügyvédje volt neki.

Ferenczi  Gábor polgármester: Ezért  mondtam,  hogy rossz.  Ezt  a  kérelmet  napoljuk  el 
szerintem. Jó.

Bendes István jegyző: Akkor elnapolja ezt a napirendet a Tisztelt Képviselő-testület? Akkor 
döntsétek már el.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Akkor napoljuk el. 

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület  a  Meggyeserdő  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  kérelméről  –  élelmiszer  piac 
engedélyezéséhez  hozzájárulás  kérése  –  ne  döntsön,  azt  a  későbbiekben  a  területek 
pontosítását követően tárgyalja újra.

A Képviselő-testület 7  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az alábbi 



határozatot hozta:

155/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

A Képviselő-testület a  Meggyeserdő  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület 
kérelméről – élelmiszer piac engedélyezéséhez hozzájárulás kérése – 
nem dönt, azt a későbbiekben a területek pontosítását követően újra 
tárgyalja.

14./     Napirendi     pont:  

Lakóparki buszmegálló kialakításához terület ingyenes átadása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Nem  tudom.  Gondolom  ezt  a  Gazdasági  és  Ügyrendi 
Bizottság támogatta. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. Itt minimális területek átadásáról 
van szó, ahol a leálló öblöt és a közlekedőt lehet kialakítani, valamint a területet igénybe 
venni. Felmerült egy kérdés és ezen el kell gondolkodni még. Ha ez a beruházás megvalósul 
és ki lesz alakítva a Sümegi úti buszmegálló, akkor a Deák Ferenc utca felől, egy 1,20 m 
járdát kellene az Önkormányzat területén, a védő erdő előtti területet kialakítani. Mert nagyon 
sokan a Deák Ferenc utcából, a József Attila utcából, az Eötvös utcából, a Sümegi utcából 
azokról a területekről, ezekhez a buszmegállókhoz járnak ki és itt szállnak fel a buszra. 
Korábban beszéltünk róla. Gyakorlatilag megnéztük a területet. Van egy szabad terület, ahol 
közvetlen az önkormányzati területen ki lehet az árok mellett alakítani. Köszönöm szépen.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Én a magam részéről egy technikai szavazásnak tartanám. 
Mivel most lehetőséget kapott a település arra, hogy egy kormányzati segítséggel megvalósul 
egy 650 millió forint értékű. 5,5 km nagyságú út felújítás. Nyilván erre vártunk. Tavaly mivel 
még nem volt  biztos,  kértünk árajánlatot,  hogy mennyibe  kerülnek ezek a  buszmegállók. 
25.000.000,-Ft. Nyilván az Önkormányzatnak ezt a területet át kell ingyenesen adni. Tehát 
ehhez vita nem fér. A technikai részével természetesen egyetértek, hiszen ez indokolt. Van-e 
kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   
       
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a KRIVIK ÜGYVÉDI IRODA (6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II. 
em.  5.)  levelét  közút  céljára  történő  térítésmentes  területátadására  (Projekt:  „7324.  sz. 
Devecser  –  Sümeg  ök.  út  0+085-2+320  kmsz.  közötti  szakasz  építése”)  vonatkozóan 
megtárgyalta.
2./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
a) Devecser, 074/4 hrsz. alatti 5260 m2 összterületű szántó és árok megnevezésű ingatlanból 
79 m2,



b) Devecser 2124 hrsz. alatti l ha 2151 m2 összterületű kivett közút megnevezésű ingatlanból 
15 m2,
c) Devecser 045/4 hrsz. alatti 939 m2 összterületű kivett közút megnevezésű ingatlanból 3 m2
nagyságú terület országos közút céljára történő ingyenes átadásához – a Magyar Állam javára 
történő tulajdonba adásához – hozzájárul. 
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az ügyvédi 
irodát értesítse, és a szükséges nyilatkozatot a területátadó megállapodás elkészítéséhez, 
valamint az elkészített megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos 

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

156/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a KRIVIK ÜGYVÉDI IRODA (6000 
Kecskemét, Rákóczi út 16. II. em. 5.) levelét közút céljára történő 
térítésmentes területátadására (Projekt: „7324. sz. Devecser –  Sümeg 
ök. út 0+085-2+320 kmsz. közötti szakasz építése”) vonatkozóan 
megtárgyalta.

2./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata tulajdonát 
képező
a) Devecser, 074/4 hrsz. alatti 5260 m2 összterületű szántó és árok 
megnevezésű ingatlanból 79 m2,
b) Devecser 2124 hrsz. alatti l ha 2151 m2 összterületű kivett közút 
megnevezésű ingatlanból 15 m2,
c) Devecser 045/4 hrsz. alatti 939 m2 összterületű kivett közút 
megnevezésű ingatlanból 3 m2
nagyságú terület országos közút céljára történő ingyenes átadásához – 
a Magyar Állam javára történő tulajdonba adásához – hozzájárul. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről az ügyvédi irodát értesítse, és a szükséges nyilatkozatot a 
területátadó megállapodás elkészítéséhez, valamint az elkészített 
megállapodást aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos 

15./     Napirendi     pont:  

A Magyar Orvosi Kamara Veszprém Megyei Területi Szervezetének kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Ferenczi Gábor polgármester: Nekem most nincs oda lapozva ehhez.  Jegyző urat akkor 
megkérném, hogy ismertesse.

Bendes István jegyző: A dolog lényege az volt. Azzal a kéréssel fordult a Magyar Orvosi 
Kamara  az  Önkormányzathoz,  hogy  a  helyi  iparűzési  adó  rendeletben  adómentességet 
biztosítson az Önkormányzat. És ezt meg tárgyalta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság és azt 
javasolta,  hogy  ezt  támogassa  az  Önkormányzat.  Ezt  a  mentességet  biztosítja  az 
Önkormányzat  a  vállalkozói  védőnői  szolgálatnak  és  a  házi  orvosi  szolgálat  ilyen  lenne. 
Mivel ez azonnal nem megy, az Önkormányzat felkéri a polgármestert, és a jegyzőt, hogy 
ennek a törvényes menetét fussuk végig. Minden előkészítést tegyünk meg, hogy ez minél 
előbb visszakerülhessen rendeletalkotásra, a Tisztelt Képviselő-testület elé.  

Holczinger  László  képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Gazdasági  és 
Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta.  Mivel  gyakorlatilag  nincsen háziorvosi  utánpótlás.  Ezért  az 
Orvosi Kamarának a javaslatát elfogadtuk és egyet értünk vele. Nem nagy pénzről van szó. És 
így ezzel meg tudjuk tartani az orvosainkat.  

Bendes István jegyző: Ez egy gesztus.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ez  így  van.  Csak  nem  volt  nálam  pontosan  a  kérelem 
lényege.  Én is azt gondolom, hogy ezt lehet támogatni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Magyar Orvosi Kamara Veszprém Megyei Területi Szervezetének 
kérelmét megtárgyalta.
2./ A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésére 
figyelemmel biztosítson mentességet a háziorvos, védőnő vállalkozó számára a helyi 
iparűzési adó vonatkozásában.
3./ A Képviselő-testület kérje  fel a polgármestert és a jegyzőt, hogy a rendelettervezet 
előkészítéséről, véleményeztetéséről és Képviselő-testület elé történő beterjesztéséről 
gondoskodni szíveskedjen.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester,
             Bendes István jegyző
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

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

157/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Magyar Orvosi Kamara Veszprém Megyei 
Területi Szervezetének kérelmét megtárgyalta.

2./ A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
39/C. § (4) bekezdésére figyelemmel biztosít mentességet a háziorvos, 
védőnő vállalkozó számára a helyi iparűzési adó vonatkozásában.



3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
rendelettervezet előkészítéséről, véleményeztetéséről és Képviselő-
testület elé történő beterjesztéséről gondoskodni szíveskedjen.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester,
         Bendes István jegyző

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

16./     Napirendi     pont:  

Devecser, Jókai u. 3. sz. alatti ingatlan – Művelődési ház – árkád javítás

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Nem biztos,  hogy jó a megfogalmazás „árkád”. A bejárat 
előtt van egy előtér, egy külső előtér ennek a mennyezete szakadt le. Ezt szerettük volna már 
elkezdeni, valami módon kijavítani. Ugye itt is árajánlatot kellene kérni. Mivel nem egy olyan 
nagy munkáról van szó, de véleményem szerint ez egy több százezer forintos tétel, mivel nem 
tudjuk  megoldani,  hogy csak  azt  a  kb.  2  m2 javítjuk  ki,  ami  leszakadt  a  mennyezetből. 
Valószínű, hogy ott a többi is le fog szakadni. Ugye a 70-es években épült a művelődési ház, 
és ez az energetikai felújításoknál már ez a munka nem szerepelt. Tehát ez az eredeti vakolat. 
Úgyhogy valószínű az egészet újra kellene vakolni szerintem.

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. És négy árajánlatot kér és vállalkozóknak meg kell mutatni, 
mindegyik nézze meg, és akkor arra adjon ajánlatot. És akkor fogjuk eldönteni az értéket, 
amikor megkapjuk az árajánlatot.      

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Köszönöm. De tényleg jó lenne minél hamarabb, mert 
balesetveszélyes az a rész.

Bendes István jegyző: Árajánlatot küldünk a Rimex Plussz Kft-nek, a Noszlopi és Fia Kft-
nek, Szabó Zoltán egyéni vállalkozónak és a MOLI Kft-nek.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.
          
Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 624 hrsz.-ú – Devecser, Jókai u. 3. - ingatlan – 
Művelődési ház - árkádjának plafon része felújításához a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos 
eljárásrendről szóló szabályzata alapján az alábbi gazdálkodó szervezetektől kerüljön árajánlat 
bekérésre:
 Rimex Plussz Kft. 8460 Devecser, Külterület 317/9. hrsz 
 Noszlopi és Fia Kft. 8460 Devecser, Miskei u. 29., 



 Szabó Zoltán egyéni vállalkozó 8460 Devecser, Csokonai u. 19.
 MOLI Kft. 8460 Devecser, Honvéd utca 26.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje  fel a polgármestert, hogy a 
felújításra vonatkozó ajánlatokat az 1. pont szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje 
meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

158/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, 
hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 
624 hrsz.-ú –  Devecser, Jókai u. 3. - ingatlan –  Művelődési ház - 
árkádjának plafon része felújításához a 220/2012.(IV.10.) Kt. 
határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 
szabályzata alapján az alábbi gazdálkodó szervezetektől kerüljön 
árajánlat bekérésre:

 Rimex Plussz Kft. 8460 Devecser, Külterület 317/9. hrsz 
 Noszlopi és Fia Kft. 8460 Devecser, Miskei u. 29., 
 Szabó Zoltán egyéni vállalkozó 8460 Devecser, Csokonai u. 19.
 MOLI Kft. 8460 Devecser, Honvéd utca 26.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a felújításra vonatkozó ajánlatokat az 1. pont 
szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1-2./ azonnal, folyamatos      

17./ Napirendi pont:

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jegyző úr kérte, hogy egy tájékoztatás erejéig vegyük fel a 
napirendek közé. A jegyző úrnak átadom a szót.

Bendes     István     jegyző:   Nem. Hanem a Tisztelt Képviselők kérték, hogy vegyük fel. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Zárt ülésen.



Bendes     István     jegyző:   És bizottsági ülésen annyit kértem, hogy tájékoztassuk a Tisztelt 
lakosságot, hogy június 7-én a Veszprém városi vezetőkkel tárgyalunk ezzel kapcsolatban 
személyesen. Akkor fogad bennünket Veszprém Város Polgármestere és Veszprém Város 
Jegyzője.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Június 7-én. Egyébként annak nincs akadálya, hogy hát én 
ezt javasolnám, hogy ezt ne ma tegyük. De egy más alkalommal, zárt ülésen beszélhetünk. 
Ennek az égadta világon semmi akadálya nincsen. Tehát június 7-én mindenképpen 
Veszprémben meghallgatnánk a polgármester urat. 

Kozma     Györg  y     képviselő:   Azért hozzuk elő ezt a dolgot össze.

Mayer     Gábor     képviselő:   Mi a tárgyalás témája, vagy az alapja? Ha hallhatnánk róla valamit 
esetleg, mert múltkor volt már valami tájékoztató, de azóta aztán nem.

Bendes     István     jegyző:   Múltkor már kiosztottunk egy tájékoztatót mindenkinek itt a KSZR 
szerződésekkel kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy míg az előző években ennek 
folyamatosan meg volt a bevételei oldala, ez 2013-ban valahogy eltűnt a költségvetésből, 
miközben a feladat megnövekedett. Tehát több lett a feladata a KSZR feladat ellátásával, mint 
a korábbi időszakokban ugyanezen feladatokkal. A feladat nem változott, csak a neve 
változott tulajdonképpen az ellátási rendszernek. És ennek tisztázására kértük fel a Veszprém 
városi vezetőket, hogy tisztázzuk, hogyha lehet egy fehér asztal mellett. Itt egy bevételi oldal, 
ami elég jelentős volt a korábbi években az állománygyarapításnak megfelelően. Itt az 
állománygyarapítás is megnövekedett mint mennyiség és megnövekedett feladatokat kapott 
még a KSZR-rel Devecser Város Önkormányzata. Szerződések oly módon köttettek, hogy 
ezeket Devecser városa sosem ratifikálta. Nem is tudta pontosan sajnos, hogy mi van bent, 
mint kiderült. És ezért kértük, hogy ezzel kapcsolatban akkor személyesen egyeztessünk, 
mielőtt egyéb lépéseket kellene tennie az Önkormányzatnak. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   A veszprémi Önkormányzat abszolút partner ebben és 
szeretnénk ezt átbeszélni.

Kozma     György     képviselő:   Hadd, kérdezek már rá. Volt a múltkori ülésen egy olyan felvetés, 
hogy perrel fenyegette őket, meg 30 millió forintos követeléssel. Ennek következtében 
kaptunk egy iratcsomót, amibe a szerződések voltak letéve. És kaptunk egy másikat is. És 
gondolom most is csak ugyanezt tudnák adni. Tehát több iratanyag nem kerül elő. Azt 
gondolom, hogy a követeléseink, amit most teszünk így 3 év után, és elég pontatlan ennek a 
számmisztikája az az érzésem, hogy ez egy ilyen hirtelen megfogalmazott követelés. És 
mindenképpen szerintem nincsen kellően alátámasztva. És ebből adódóan most sokkal 
nagyobb a füstje, mint a lángja. Egyre csak azt érzékelem, hogy nekünk ebből, csak 
hátrányunk fog származni. Azért gondolom, hogyha ezt nem is ma, de most már rendkívülit 3 
nap alatt meglehet, van lehetőség rá, össze kellene hozni és mivel hosszabb neki futást 
igényel, akkor részletesen áttárgyalnánk. Nem tudom, hogy ez megfelel nektek?

Mayer     Gábor     képviselő:   Nem. Én igazából szintén megalapozatlannak tartom. Nincsenek, 
kellően alátámasztva ezek az igények én azt látom. És itt is elhangzottak jegyző úrtól és 
polgármester úrtól olyan kijelentések, hogy ilyen, megy olyan követelésünk van a Megyei 
Könyvtár irányába. Amit igazából sem törvényileg, sem számmisztikailag tökéletesen nem 
tudunk alátámasztani. Ezért javasoltam én akkor azt, hogy kérjünk egy szakértőt és addig is, 
míg egy úgy mond, szakértői tanulmány el nem készül, addig én ettől elhatárolódnék, hogy 



véleményt nyilvánított a jegyző úr, illetve polgármester úr. És javaslom szintén lefektetni 
határozatban, hogy ezektől a kijelentésektől szigorúan elhatárolódok én és aztán a Képviselő-
testület úgy szavaz, ahogy gondolja. Tehát ez a könyvtár ez egy nagyon bonyolult kérdés. 
Annál is inkább, mert van egy külön napirendi pontunk az intézményvezetővel kapcsolatosan. 
Én igazából polgármester úrnak szeretnék feltenni egy olyan kérdést megint, már feltettem 
egyszer. Hogy mi a célja a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házzal. Mert az irányba 
megyünk megint tényleg. Eddig azért a Megyei Könyvtártól kaptuk bizonyos megbízásokat, 
bizonyos összegeket. 2016-ban ezek már nem fognak járni. Ha így folytatjuk, akkor 2017-ben 
sem fognak járni. A vezetője felmondott a devecseri városi könyvtárnak. Felsőfokú 
végzettségű vezető nélkül nem fog tudni nyilvános könyvtárként működni. És ez itt van, mert 
június 15-én úgy tudom, hogy lejár a felmondás idő. Mire kiírunk egy új pályázatot, tudunk 
felvenni egy főállású könyvtárost, ez rengeteg idő. Ezért kérdezem polgármester urat, hogy 
tényleg, hogyan gondolja ezt? Mi a célja a könyvtárral?

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én azt javaslom, ami már itt elhangzott javaslatként, hogy 3 
napon belül hívjunk össze egy zárt ülést. Átbeszéljük a jogi körülményeket, amik fennállnak. 
Átbeszéljük a finanszírozási oldalát, ami itt az elmúlt években, illetve jelenleg is fennáll. És 
akkor szerintem szélesebb körű információi lesznek képviselő úrnak is. Én azt gondolom, 
akkor tudunk. Én tudnák véleményt nyilvánítani, de nem akarok. Én szeretném képviselő urat 
teljes körűen tájékoztatni. Szerintem jegyző úr is ezt tartaná ésszerűnek. Nyilván megvan az a 
jogi környezet, ami ezt a rendszert, meg a könyvtáraknak a működését Magyarországon 
szabályozza. Tekintsük át együtt, hogy, hogy néz ki ez a szabályozási rendszer. Én képben 
vagyok, ezzel kapcsolatban. De szeretném, hogyha a képviselőtársak is képbe kerülnének. 
Vizsgáljuk meg, hogy ahhoz képest, hogy a törvény mit ír elő, mi, hogyan működött és mi, 
hogyan működik, és mi hogyan tud a jövőben működni. És akkor utána formáljunk 
véleményt. Nyilván az én érdekem az, meg szerintem az önöké is, hogy ez a könyvtár a 
jövőben is megnyugtató működjön. Ez a cél. De ez nem jelenti azt, hogy mi mint 
önkormányzat le kellene mondjunk olyan forrásokról, amit egyébként a törvény az 
önkormányzat számára megítél. Tehát én magam is egyeztettem más településekkel, hasonló 
könyvtárakkal, más településeken működő könyvtár igazgatókkal, azzal kapcsolatban, hogy 
pl. a Könyvtári Szolgáltató Rendszer ott, azon az adott településen, hogyan működik. És 
akkor ezeket az információkat én nagyon szívesen tovább adom. De nem javasolnám, hogy 
ezt most mélységében megvitassuk. De 3 napon beül akkor.

Bendes     István     jegyző:   A javaslatunk az lenne. Gyorsan mondom, hogy a 3 nap az nem jön 
fizikálisan össze. Amit javasolni tudnánk, hogy kedden 13 órakor, amennyiben a Képviselő-
testület egyetért azzal, hogy zárt ülésen tárgyaljuk ennek a témáját, mivel ide valóban 
vonatkoztathatja az Önkormányzat az Ötv. szerinti vagyongazdálkodással kapcsolatos 
jogszabály kitételt. Tehát javasoljuk. Ezt tudjuk fizikálisan, ma szerda éjszaka javasolni, hogy 
kedd 13 óra, amennyiben a Képviselő-testület, ha elfogadja, akkor tartsunk erről az egy 
napirendi pontról ülést.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen. Ez nem fog másképp menni, mert én holnap is 
reggeltől este 8 óráig be vagyok táblázva. Pénteken is. 

Bendes     István     jegyző:   Pénteken én nem dolgozom. 

Kozma     György     képviselő:   Ha polgármester úr azt mondja, hogy annyira képben van, akkor 
adjon már egy választ. Mert azért érdekelne, mert ennek a következményei a mi számunkra 
eléggé súlyosak lesznek, ha nem tudjuk ezt a helyzetet rendezni. 



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Képviselő úr, akkor tényleg engedje meg, hogy akkor egy 
széleskörű tájékoztatást adjunk. Most ne keljen, most tényleg ne kényszerítse rá. Képviselő 
úrnak is mondtam múltkor, hogy most tényleg üljünk le, tényleg vegyük elő a jogszabályokat. 
Vegyük elő a mi kalkulációnkat, a mi könyvelésünket. És tényleg üljünk le és szánjunk rá egy 
órát csak erre az egy napirendi pontra. Úgy, hogy ott úgy tudunk minden kérdést feltenni és 
minden kérdést megválaszolni, hogy ott vannak előttünk a beszámolók, a jogszabályok, az 
egész könyvelés. És akkor gondolom, én akkor tudok megfelelő választ adni, meg jegyző úr is 
egyébként.

Mayer     Gábor     képviselő:   Mi lenne, ha arra a tárgyalásra hívnánk egy szakértőt az ország 
bármely területről lehetne egy megyei könyvtár igazgatót hívni, vagy bárkit hívni, aki képben 
van.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Vagy esetleg javasolnék egy olyan más településről egy 
könyvtár igazgatót, aki jelenleg is ezt a rendszert működteti. Hogy ez máshol hogyan 
működik. Ez is egy megoldás lenne.

Holczinger     László     képviselő:   Herman Istvánt meg kell hívni.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Így van. Vagy esetleg Tapolcáról, vagy bárhonnan 
máshonnan. Én azt gondolom, nyilván itt most ellenérdekek vannak. Nyilván mi úgy 
gondoljuk, jegyző úr meg én úgy gondoljuk, hogy van kint levőségünk. Higgyék el, ha 
széleskörűen ezeket az információkat átbeszéljük önök is úgy fogják gondolni. Tehát ezt nem 
gondolni kell, hanem jogszabályok rögzítik, tényleg. 

Kozma     György     képviselő:   Polgármester úr eddig nem volt világos, hogy voltak kifizetések, 
voltak mozgások, amik ezzel kapcsolatosak?

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem.

Kozma     György     képviselő:   Hogyan nem lehet? Egy pénzügyi mozgás több emberen fut 
keresztül. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   De, nem. Higgye el képviselő úr! 

Bendes     István     jegyző:   Nem futott át rajtunk. Mi már egyszer elmagyaráztuk ezt a részét.

Mayer     Gábor     képviselő:   A szerződést a Megyei Könyvtár a könyvtárra kötötték.

Bendes     István     jegyző:   Ott van a probléma. Azért mondtam, hogy ne itt vitatkozzunk 
nyilvánosan erről. Elmondtuk. Attól, hogy a szerződés megköthető ezt a testület nem 
ratifikálta. És sok minden van ebben a dologban, ami ebben történt. Időben vagyunk jól 
mondta képviselő úr, 3 éven belül. A Ptk. 5 évet ír. Tehát nem vagyunk megkésve semmit. A 
Megyei Könyvtárral is jókor álltunk neki tárgyalni. Nem gondolom, hogy ezt most 
nyilvánosan kellene végigbeszélni. Javasoltunk egy időpontot. Amennyiben jó a jövő hét kedd 
13 és elfogadja a Tisztelt Képviselőt-testület, hogy a vagyonnal való gazdálkodás miatt ezt 
zárt ülésen tárgyaljuk, akkor ezt ekként kellene önöknek elfogadni. Van ilyen kérés, hogy 
hozzunk ide szakértőt. Ha tudunk, megpróbálunk szakembert idehozni, szakértőt, külső 
embert, hogy máshol ez hogyan működik. Sokféle módon működik egyébként ez a rendszer. 



Akkor erről lehet korrekt tájékoztatást adni. Mi annyi tájékoztatást kiosztottunk mindenkinek, 
talán még a KSZR-t is lefénymásoltuk az anyagba, ha megnézte valaki ebben az anyagban. 
De, ha nem akkor ezeket is újra másoljuk. Megnézzük, kinek, mit adtunk ki, de ha nem adtuk 
ki, akkor újra másoljuk. Küldünk még olyan jogszabályokat, ami idevonatkozik, és ide 
tartozik, hogy erről tudjunk beszélni. De mivel azért mondtuk azt, mi, hogy fehér asztalos 
beszélgetést sikerült előkészíteni nem kellene, és nem javasoljuk most.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Most nem célszerű tárgyalások előtt úgy gondoljuk ebbe bele 
menni. Én is javasolnám, biztosan megfelel a kedd 13 órát.

Kozma     György     képviselő:   Azért egy fricskát elengednék polgármester úr, mert ugye a 
könyvtár volt az egyik olyan, amelyet a legelső napirendiben elég jól kikezdett és mégis 
napirendben meg ezt javasolja.
 
Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem értem?

Kozma     György     képviselő:   Napirend előttiben felemlegeti azt a javaslatunka, hogy rendkívüli 
ülést hozzunk össze. És az egyik pont ugye az Eötvös Károly Megyei Könyvtár volt, mert 
ugye mi alulírottak kértük. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem ez volt a baj. Ott felsoroltak több napirendi pontot. Az 
első úgy szólt, hogy az összes napirendi pontot tárgyaljuk zártkörűen. De már ne menjünk 
vissza az első napirendre! 

Kozma     György     képviselő:   Felemlegeti.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem. A képviselő-testületi ülések alapvetően nyilvánosak. 
Ezt a napirendet azért tudjuk zártként kezelni, mert önkormányzati vagyonról van szó, és 
személyi kérdéseket érint. Ezért javaslom. A másik meg az, hogy nincsen kialakított 
álláspontunk. Persze konstruktív vagyok, partner vagyok abban, hogy üljünk le, beszéljük át. 
Elmondtam jogszabályokat, könyvelést, beszámolókat, mindent. Hívjunk oda szakértőket és 
akkor utána meglátják. Ez konstruktív javaslat.

Mayer     Gábor     képviselő:   Fenntartanám azt a javaslatomat, hogy azoktól a kijelentésektől, 
amik elhangzottak, a tévé felvette őket. Ott van az interneten, a devecseri tévén azoktól 
szeretnék elhatárolódni. Határozati javaslatot ezzel kapcsolatban akkor szeretnék, hogy 
feltegyen szavazásra a polgármester úr. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Persze ezt megteheti.

Mayer     Gábor     képviselő:   Nem igazán kaptam arra választ, hogy a polgármester úrnak mi a 
könyvtárral a hosszú távú célja. De a kérdés igazából az költői volt, mert a 2015. január 27-i 
bizottsági ülésen elmondta. Olvasom szó szerint. „Hosszabb távon azt a stratégiát tartaná 
helyesnek, ha a kastély egyszer remélhetőleg, csak és kizárólag turisztikai célokat szolgáljon.” 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Része a könyvtár, mert nyáron is.

Mayer     Gábor     képviselő:   Ez nincs ideírva, bocsánat. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Hát akkor egészítsük ki. Azért olyat ne adjunk a számba. 



Nyilván való, hogy ez a megye, sőt az ország legszebb könyvtára. Egyébként azon kevés 
önkormányzati ingatlanoknak az egyike, amit egyébként nyáron is turisták látogatnak. Azért 
már hadd tegyem itt helyre a kastély, ha már kastély éppen azért is adtuk be pályázatunkat a 
kórház területén létrehozandó Családsegítő Szolgálat és Központ épületére, hogy itt 
megüresedjen a Kastélynak a front épülete, amit egyébként önök is tudják, hogy 
fenntarthatatlan, mert hatalmas rezsiköltséggel tudjuk működtetni a szociális funkciókat. És 
ezt már sokszor elmondtam, hogy a Kastély front épületében létre lehetne hozni egy városi 
múzeumot. Tehát ez így csúsztatás. Nyilván az lenne a jó, hogyha és erre is voltak az elmúlt 
években elképzelések, hogyha a Kastélyban működő idősek otthona is más hol kapjon helyett. 
Miért nem az volna jó, hogyha a Kastély tényleg egy turisztikai látványosságként működne? 
De én ebben természetesen a könyvtárt is a továbbiakban is el tudom képzelni. 

Mayer     Gábor     képviselő:   A szóval, az írott kizárólag turisztikai, akkor ez azt jelenti.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Igen.

Mayer     Gábor     képviselő:   Akkor lépjünk tovább, én azt javaslom. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ne lépjünk tovább, mert most megint olyat állít, ami nem 
igaz.

Mayer     Gábor     képviselő:   Ezt nem én állítom elnézést. Ezt ön mondta. Itt a bizottsági 
jegyzőkönyv. Hát onnan olvastam fel. Nem értem. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Világos a Kastély kizárólag turisztikai célokat szolgáljon. A 
turizmusnak nem lehet része egy gyönyörű könyvtár? Nem lehet idehozni látogatókat?

Mayer     Gábor     képviselő:   A könyvtár az egy funkció polgármester úr. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   A könyvtár az egy olyan funkció, amit sajnos manapság 
egyre kevesebben vesznek igénybe. Ha megnézzük az olvasószámot a könyvtárakban, akkor 
évről-évre radikálisan csökken sajnos az olvasók száma. Minden könyvtár megpróbál olyan 
plusz szolgáltatásokat nyújtani, amivel tudja a látogatási számot növelni. Sajnos tudomásul 
kell venni, hogy a mai információs társadalomban egyre kevesebben olvasnak könyvet és 
plusz szolgáltatásokkal lehet valahogyan az embereket bevonzani. Fogalmazhatunk úgy is, 
hogy turistákat bevonzani. Mert sajnos azt kell ma mondani, hogy nagyon sokszor inkább 
nem az olvasók jönnek be, hanem azok az emberek, akik kíváncsiak erre a gyönyörű 
könyvtárra. Ennyi. Tehát nem kell ebbe többet belegondolni. Azért olyan dolgot ne adjon a 
számba, amit én nem gondolok. Már volt ma majdnem egy döntés, hogy én mit gondolok. De 
azért talán még ott nem tartunk.

Mayer     Gábor     képviselő:   Én még véletlen sem próbáltam. Én szó szerint idéztem ezt a részt.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Orwelli világ. Ugye 1984-ben ír arról Orwelli, hogy a 
gondolatrendőrséget is be kellene vezetni, mert már lassan úgy érzem magam, hogy önök azt 
is tudják, hogy én mire gondolok. Haladjunk tovább. 

Bendes     István     jegyző:   Kell döntés arról, hogyha a testület egyetért, hogy zárt ülést tartanak 
ebben a témában és akkor az időpont is elfogadható. 



Kozma     György     képviselő:   A képviselő úr is feltett el elhatárolódó javaslatot.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nyugodtan el lehet határolódni.

Kozma     György     képviselő:   El fogunk mindenképpen. Szép kerek mondatokban.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 1./ A 
Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel az Eötvös Károly Megyei Könyvtárhoz 
kapcsolódó napirendjét 2016. május 31-én rendkívüli zárt ülés keretében tárgyalja, lehetőség 
szerint szakértő bevonásával.

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

159/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjára 
tekintettel az Eötvös Károly Megyei Könyvtárhoz kapcsolódó 
napirendjét 2016. május 31-én rendkívüli zárt ülés keretében tárgyalja, 
lehetőség szerint szakértő bevonásával.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Hadd, azt ne én fogalmazzam meg és hadd kérjem én a 
felmentést a szavazás alól, mert már többször elhatárolódtunk tőlem ezen a mai ülésen. 

Kozma     György     képviselő:   Hát ezért van.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nyugodtan. Persze én is elhatárolódok öntől. De én most 
kérem. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kapcsolatos jegyzői és 
polgármesteri nyilatkozatoktól elhatárolódunk. 

Kozma     György     képviselő:   Mert megalázó és méltatlan helyzetet teremtett a Devecseri 
Könyvtár és a Megyei Könyvtár kapcsolatában. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ez nem igaz, ön is tudja.

Kozma     György     képviselő:   De, szerintem igaz.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ez egy magánvélemény. 

Kozma     György     képviselő:   Tegyük fel. Aztán meg látjuk, hogy megszavazzuk-e. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem tudom. Azért elég érdekes, hogy ilyen 
magánvéleményekről döntsünk. 



Kozma     György     képviselő:   Feltesszük. Ez a képviselői javaslatom polgármester úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Bevállalom képviselő úr azt, hogy most nem fogom feltenni 
szavazásra. Most annyira méltatlannak érzem ezeket a szavazásokat, hogy most én nem 
teszem fel szavazásra. Mit lép erre.

Kozma     György     képviselő:   Majd a jegyző úr felteszi.

Bendes     István     jegyző:   Megfogalmazná még egyszer igazgató úr. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kapcsolatos jegyzői, illetve 
polgármesteri nyilatkozatoktól elhatárolódunk. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Hát, jegyző úr sem mondott szerintem olyat. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Hát elhangzott ilyen 30 millió és egyebek. Tehát ez visszanézhető.
 
Ferenczi     Gábor     polgármester:   És akkor mi van, ha ez elhangzott.

Mayer     Gábor     képviselő:   Semmi. Nekem más a véleményem, ennyi.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Persze. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Lehet?

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Persze örülünk, ha mindenkinek lehet különvéleménye. 

Bendes     István     jegyző:   Próbáljuk meg a szöveget visszaolvasni, ha javítani kell igazgató úr 
segít benne. Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtárral kapcsolatos polgármesteri és jegyzői nyilatkozatoktól elhatárolódik. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Ami tulajdonképpen elhangzott testületi, illetve a bizottsági 
üléseken. 

Bendes     István     jegyző:   Akkor kiegészítjük azzal, hogy Devecser Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kapcsolatos testületi és bizottsági 
ülésen elhangzott polgármesteri és jegyzői nyilatkozattól elhatárolódik. Jó?

Mayer     Gábor     képviselő:   Jó lesz.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó lesz? Nem kell a következő ülésen újra felolvasni, mert 
nem az van a határozatban.

Kozma     György     képviselő:   És amit még én mondtam.

Bendes     István     jegyző:   Ezt fel kell tenni szavazásra.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én nem teszem fel jegyző úr. 

Bendes     István     jegyző:   Neked kell feltenni.



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jegyző úrnak átadom ezt a feladatot. 

Bendes     István     jegyző:   Én felolvastam.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Én meg átadom. Kapok majd egy törvényességi felhívást, 
hogy nem tettem fel.

Bendes     István     jegyző:   Légy szíves.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem, nem teszem fel. Most mi van akkor jegyző úr? 

Kozma     György     képviselő:   Semmi. Jegyzőkönyvben bent van, hogy nem merte feltenni a 
kérdést.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Komolytalan, színvonaltalan. Nem gondolom, hogy 
kardinális kérdés a város életében. Nem szolgálja Devecser város közössége érdekeit. És azt 
gondolom, hogy este 11-kor lehet, hogy érdemes lenne olyan napirendi pontokat is tárgyalni, 
ami valóban ennek a közösségnek a hasznára válik. Ez a szerény véleményem. Majd a 
Kormányhivatal felhívja a figyelmemet, hogy miért nem tettem felszavazásra. A következő 
ülésen felteszem jó és akkor mindenki megnyugszik. 

Kozma     György     képviselő:   Jegyző úr legyen szíves elmondani a véleményét ezzel 
kapcsolatban, mert ön képviseli a törvényességet.

Bendes     István     jegyző:   Elmondtam, hogy fel kell tennie polgármester úrnak szavazásra. 
Polgármester úr tudta.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Várnék egy jogorvoslatot. Meg majd még azzal, 
kapcsolatban is, hogy az SZMSZ-ünknek van egy-két pontja. A 17-es §, meg a 15-ös §.

18./     Napirendi     pont:  

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 

Óvári     Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Red-     és     Környezetvédelmi     Bizottság   
elnöke: A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és 
elfogadta egyhangúlag. Nagyon örül, hogy a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szolgálat 
ilyen kitartással és szorgalommal végzi a hivatását. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük meg 
nekik.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke  :   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és egyhangúlag támogatta Az anyag az nagyon 



tömör és minden részletet tartalmaz. Rengeteg munkájuk van a gyermekjóléti 
szolgálatosoknak. Az egész járás területére kiterjed. Kevesen vannak. És köszönjük meg a 
munkájukat. Köszönöm. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Köszönöm. Természetesen a magam és Devecser város 
közössége nevében szeretném megköszönni a munkájukat. Kértem a minap a Járási 
Hivatalvezető Asszonytól is, hogy segítsen lobbizni annak érdekében, hogy az a pályázatunk, 
amit már benyújtottunk területi operatív program keretében a kórház területén felújításra 
kerülő fő épület számára. Ahol szeretnénk elhelyezni a családsegítő központunkat. Hogy az a 
pályázatunk nyerjen. Mert tényleg olyan esetszámmal dolgoznak itt a településen és az egész 
kistérségben a gyermekjóléti szolgálat munkatársai, ami azt gondolom, hogy erőn felüli. Ugye 
hatan látnak el feladatot. És tulajdonképpen 1,5 hónap alatt, olyan 100 fölötti esetszámmal 
dolgoznak. Ami más járásokkal összehasonlítva az azt jelenti, hogy mondjuk tízszeres, 
mondjuk a Balatonfüredi járással összehasonlítva az az esetszám, amit őnekik kezelni kell. 
Úgyhogy le a kalappal a munkájuk előtt. Kérem a Tisztelt Képviselőtársakat, hogy fogadjuk 
el a beszámolót. És köszönjük, támogassuk a munkájukat, amennyire lehet.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi beszámolót hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban jóváhagyott 
beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2016. május 31.

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

160/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2015. 
évi beszámolót jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban jóváhagyott beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztályának küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2016. május 31.



19./     Napirendi     pont:  

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester  :   Átadom a szót Óvári Márton képviselő úrnak. A Szociális, 
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 2015. ében végzett tevékenységéről 
szóló beszámolóhoz.

Óvári     Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság   
elnöke: A beszámolót mindenki megkapta és elolvashatta. Ki van gyűjtve, hogy a bizottság 
2015-ben 20 ülést tartott, és 74 napirendi pontot tárgyalt, 199 határozatot hozott. A Szociális, 
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadta a beszámolót. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolót.

Ferenczi     Gábor     polgármester  :   Kérdés, hozzászólás.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 
2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Szociális, 
Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság valamennyi tagját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
 2./ 2016. június 15.

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

161/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Rend- és 
Környezetvédelmi Bizottság 2015. évben végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi 
Bizottság valamennyi tagját írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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



20./     Napirendi     pont:  

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói állására benyújtott 
pályázatok elbírálása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Tudom, hogy Mayer képviselő úrnak volt ezzel kapcsolatban 
kérdése. Majd erre természetesen részleteiben válaszolók kedden 1 órától. A 3 pályázót 
elutasította a bizottság. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta átadom a szót az elnök 
úrnak. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke  :   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a Szakmai Bizottság véleménye alapján elutasítottuk a 
pályázatokat. És új pályázatot szeretnénk kiíratni.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Így van. Kérdés, hozzászólás?

Óvári Márton képviselő kiment az ülésteremből.

Mayer     Gábor     képviselő:   Itt azért volt a könyvtárnak egy véleménye, ahol a könyvtári 
dolgozók, illetve aki aláírta ő a háromból kettőt tulajdonképpen alkalmasnak talált 
szakmailag.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Így van. Így korrekt a tájékoztatás, így van. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Tehát igazából ezt itt nem is értettem. A bizottság kimondta, hogy 
nem alkalmasak.

Bendes     István     jegyző:   Nem csak eredménytelennek nyilvánítjuk. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Tehát nem azt mondta ki, hogy nem alkalmasak. Azért 
bizonyos szakképzettséget előír a jogszabály és ezeknek a feltételeknek nem feleltek meg. 
Attól függetlenül, hogy maguk a dolgozók emberileg alkalmasnak minősítették őket. 

Mayer     Gábor     képviselő:   Június 15-től mi lesz a könyvtárral? Nem tudjuk. Majd valami lesz 
vele.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Van valamilyen ötlete képviselő úr?

Mayer     Gábor     képviselő:   Természetesen lenne, csak inkább akkor nem mondanám. Itt egy 
sorozat, aminek a tanúi lehetünk. Folyamatos rossz kommunikáció az intézményvezetővel, a 
megbízott vezetővel és ennek az eredménye ez a helyzet. A nyilvános könyvtárak listájáról 
akár le is kerülhet tulajdonképpen a devecseri könyvtár a nyárfolyamán. 

Óvári Márton képviselő visszajött az ülésterembe. 

És szerintem ez egy kardinális hiba. El lehet bagetalizálni bizonyos dolgokkal, de ez egy 



óriási probléma. Annyit szeretnék hozzátenni, a pályázati kiírási feltételeknél nem voltam itt a 
bizottsági ülésen. Az a véleményem, hogy a pályázati feltételeknél azt az „és”  szócskát, a 
főiskolai könyvtári végzettség és felsőfokú közművelődési végzettség azt „vagy”  szóra 
cserélném. Mert nagyobb a merítési lehetőség, mert így is törvényes. Lehet felsőfokú 
közművelődés szakú végzettsége az illetőnek. De akkor kell egy főállású könyvtáros 
felsőfokú végzettségű személy. Az én anyagomban „és” van, ami azt jelenti meg kell lenni a 
főiskolai könyvtáros végzettségnek és a felsőfokú közművelődés végzettségnek is.

Bendes     István     jegyző:   Mind a kettőt vezetni kell, de nincsen felsőfokú közművelődés 
szervezőnk.

Mayer     Gábor     képviselő:   Rendben van. De akkor nem lesz vezetője a könyvtárnak, mert 
ilyen embert sokkal nehezebb találni, mint mondjuk egy közművelődési végzettségűt. Esetleg 
egy vezetőt tudunk választani belátható határidőn belül és mellé fel kell venni egy felsőfokú 
könyvtárost is. És ez esetleg megoldást jelenthet viszonylag rövid időn belül, hogy tudjon 
működni a könyvtár, amennyiben ez a cél. Azt hozzáteszem.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Hát hogyne, arra törekszünk.

Bendes     István     jegyző:   A könyvtárhoz mindenképpen kell a könyvtárosi. A közművelődési 
nem elég a városi könyvtárhoz.

Mayer     Gábor     képviselő:   A városi könyvtárhoz és a művelődési házhoz elég. 

Bendes     István     jegyző:   A művelődési házhoz elég, de a könyvtárhoz nem elég, ezért kell az 
„és”.

Mayer     Gábor     képviselő:   Inkább ezért kell egy felsőfokú végzettségű közművelődés szervező 
és egy könyvtáros.

Bendes     István     jegyző:   Úgy is lehet, de kell egy könyvtáros. Ezt akkor tudnánk áthidalni, ha 
lenne, felsőfokú végzettségű könyvtáros ezt jól mondja igazgató úr, de hogyha nincs akkor 
ugye így kell.

Mayer     Gábor     képviselő:   Most úgy őszintén. Tehát kell keresni egy olyan embert, aki eljön 
ide hozzánk dolgozni és megvan neki a főiskolai könyvtárosi végzettsége és felsőfokú 
közművelődési végzettsége, és államháztartási és vezetési ismeretek tanfolyama megvan, 
vagy vállalja, hogy elvégzi és legalább 5 éves könyvtárosi, vagy közművelődési gyakorlata 
van. A fehér holló esete majdnem.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nagyon kevés településnek van. Nehéz ezt megoldani. Tehát 
tisztában vagyunk ezzel a problémával.

Bendes     István     jegyző:   Mi a jogszabályból egy az egyben másoltuk be, ez az előírás. Két 
határozatot kell elfogadni.

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.

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



döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói állására 
kiírt pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a pályázókat 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2016. május 31.

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

162/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház igazgatói állására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
               2./ 2016. május 31. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hirdessen pályázatot a Devecseri 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkakör megnevezése:
szaktájékoztató könyvtáros
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. november 1. napjától 2021. október 31. napjáig 
szól. 
A munkavégzés helye:
Veszprém megye 8460 Devecser, Petőfi tér 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, 
szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
- könyvtárosi szakirányú egyetemi végzettség, szakképzettség vagy főiskolai könyvtárosi 
végzettség és felsőfokú közművelődési végzettség, szakképzettség,



- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal 
történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli 
elvégzéséről,
- legalább 5 éves könyvtárosi és közművelődési szakmai gyakorlat, 2009 után szerzett 
főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- megbízást az kaphat, aki az munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei 
napra pontos adataival),
- az intézmény vezetésével, fejlesztésével kapcsolatos program,
- a végzettséget igazoló okiratok másolata,
- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány 
másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat,
- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 
vállalja,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagát a Képviselő-testület nyilvános 
vagy zárt ülésen tárgyalja.
A beosztás legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.
A Személyügyi Központ internetes oldalán történő közzététel időpontja: 2016. június 3.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, Devecser Város Polgármesteréhez – „Pályázat a Devecseri Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói állására” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, 
Deák tér 1.) kell benyújtani.
Pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a betöltendő munkaköri feladatokat érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg, a beérkezett pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
bírálja el.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
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 Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:

http://www.devecser.hu/


163/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói 
(magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakör megnevezése:
szaktájékoztató könyvtáros

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. november 1. napjától 
2021. október 31. napjáig szól. 

A munkavégzés helye:
Veszprém megye 8460 Devecser, Petőfi tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
A munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes 
jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói 
jogkör gyakorlása.

Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992.(XI.20.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
- könyvtárosi szakirányú egyetemi végzettség, szakképzettség vagy 
főiskolai könyvtárosi végzettség és felsőfokú közművelődési 
végzettség, szakképzettség,
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes 
elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a 
megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,
- legalább 5 éves könyvtárosi és közművelődési szakmai gyakorlat, 
2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz 
éves szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- megbízást az kaphat, aki az munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe nevezhető ki,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi 
munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival),
- az intézmény vezetésével, fejlesztésével kapcsolatos program,
- a végzettséget igazoló okiratok másolata,
- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam 
elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló 
szándéknyilatkozat,
- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással össszefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagát a 
Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

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

A Személyügyi Központ internetes oldalán történő közzététel 
időpontja: 2016. június 3.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, Devecser Város Polgármesteréhez – 
„Pályázat a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói 
állására”  megjelöléssel –  címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell 
benyújtani.

Pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a betöltendő munkaköri feladatokat érintően 
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, a beérkezett 
pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
bírálja el.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.

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

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza 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 

http://www.devecser.hu/


folytassa le.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos 

21./     Napirendi     pont:  

Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatti ingatlanrész festése, meszelése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:   A Pedagógiai Szakszolgálat fordult hozzánk azzal a 
kérdéssel, hogy a nyár folyamán lehetne egy ilyen festéses felújítást eszközölni az 
ingatlanban. Önkormányzati ingatlan, csak ők használják. Én a magam részéről támogatom. 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta és 3 árajánlatot kérünk, és azt követően tudjuk meghatározni, 
hogy menyibe kerül.

Bendes     István     jegyző:   Szabó Balázstól, Moli Kft.-től, Rimex-plusz Kft.-től kérjünk 
árajánlatot.

Ferenczi     Gábor     polgármester  : Kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület javasolja, hogy a Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező a 
VMPSZ Devecseri Tagintézménye által használt Devecser, Szabadság tér 1-3. szám alatti 
ingatlan belső festés, mázolás, valamint radiátor, ajtó és ablak festésére az alábbi gazdálkodó 
szervezetektől kerüljön árajánlat bekérésre:
Szabó Balázs egyéni vállalkozó 8460 Devecser, Arany János utca 30.
MOLI Kft. 8460 Devecser, Honvéd utca 26.
Rimex Plussz Kft. 8460 Devecser, Külterület 317/9. hrsz
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a felújításra vonatkozó ajánlatokat az 
1. pont szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

164/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :



1./ A Képviselő-testület javasolja, hogy a Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező a VMPSZ Devecseri 
Tagintézménye által használt Devecser, Szabadság tér 1-3. szám alatti 
ingatlan belső festés, mázolás, valamint radiátor, ajtó és ablak 
festésére az alábbi gazdálkodó szervezetektől kerüljön árajánlat 
bekérésre:

Szabó Balázs egyéni vállalkozó 8460 Devecser, Arany János utca 30.
MOLI Kft. 8460 Devecser, Honvéd utca 26.
Rimex Plussz Kft. 8460 Devecser, Külterület 317/9. hrsz

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felújításra 
vonatkozó ajánlatokat az 1. pont szerinti gazdálkodó szervezetek 
részére küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1-2./ azonnal, folyamatos 

22./     Napirendi     pont:  

TOP-4.2.1-15 pályázat –  Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális 
fejlesztése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ez az, amit már jeleztem, hogy a kórház főépületében kerül 
remélhetőleg megvalósításra. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Átadom a szót az 
elnök úrnak. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a benyújtását. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ezt már korábban többször átbeszéltük. Kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Terület–  és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megjelent TOP-4.2.1-15 számú „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra 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 a 
„Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott 
szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” érdekében pályázatot kívánjon benyújtani. 
2./ A projekt várható költsége bruttó 120.638.817,- Ft, mely összeg 100 %-a a pályázati 



támogatásból elnyerni kívánt összeg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázat sikere érdekében a 
szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-3./ azonnal

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

165/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Terület– és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP-
4.2.1-15 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra 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 a „Devecseri Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott 
szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” érdekében pályázatot 
kíván benyújtani. 

2./ A projekt várható költsége bruttó 120.638.817,- Ft, mely összeg 
100 %-a a pályázati támogatásból elnyerni kívánt összeg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázat sikere érdekében a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-3./ azonnal 

23./     Napirendi     pont:  

Irgalmas Szamaritánus Eü. Bt. kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ezt támogatnám a magam részéről. Csak szintén a 
Képviselő-testület elé előterjesztem. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Átadom a 
szót Holczinger László bizottsági elnök úrnak.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és én megnéztem a helyszínen. Gyakorlatilag az épület 
északi oldalának a tető északi és keleti oldalának a tetőjavításáról van szó. Beázott. A pala 
tönkre ment. Mivel társasházról van szó 560.000,-Ft a számlának a végösszege. A biztosító, 
csak 20.000,- Ft-ot fizetett ki. És a bizottság javasolja, hogy 250.000,-Ft-os támogatásban 
részesítsük.



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó én ezzel egyetértek. Részben mi is tulajdonosok vagyunk.
Kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület az Irgalmas Szamaritánus Eü. és Sz. Bt. képviseletében Dr. Nemes 
Cecília kérelmének helyt ad, és a Devecser Város Önkormányzata résztulajdonában lévő 
Devecser, Miskei u. 1. szám alatti „Egészségház”  északi oldalán elvégzett tetőszerkezet 
felújításához 250.000,-Ft összegben járuljon hozzá, melynek fedezetéül az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésében a felhalmozási célú általános tartalékát jelölje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Dr. Nemes 
Cecíliát értesítse, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

166/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület az Irgalmas Szamaritánus Eü. és Sz. Bt. 
képviseletében Dr. Nemes Cecília kérelmének helyt ad, és a Devecser 
Város Önkormányzata résztulajdonában lévő Devecser, Miskei u. 1. 
szám alatti „Egészségház”  északi oldalán elvégzett tetőszerkezet 
felújításához 250.000,-Ft összegben hozzájárul, melynek fedezetéül az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a felhalmozási célú 
általános tartalékát jelöli meg.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről Dr. Nemes Cecíliát értesítse, a szükséges intézkedéseket 
megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
 

24./     Napirendi     pont:  

Tikhegyi Ingatlantulajdonosok Közösségének kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:     Szintén engem kerestek meg. Szintén támogatom. Szintén a 
Képviselő-testület elé terjesztem.  



Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     égy     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   A Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. A padok elhelyezéséhez a betont biztosítja. De az úgy 
nevezett tábla kihelyezését egyelőre nem támogatja.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   A tábla kihelyezését, miért nem?

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Mert az nem 
turisztikai hely, hanem ez egy zártkert. Ott meg már raktunk ki utca táblákat, jelölő táblákat. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Azért én ezt vitatnám. Gondoljuk át még egyszer. Ezeket a 
faipari munkákat Sági Gyula, aki vállalta ennek az ingatlantulajdonosi közösségnek a 
képviseletét teljesen önkéntesen. Ő, mint asztalosmester saját maga egy csomó ilyen faipari 
munkát elvégez. Igazából csak arról szól a kérés, hogyha tudunk némi anyaggal, vagy 
anyagköltséggel járuljunk ehhez hozzá. Már korábban megígértük részükre, hogy ott a 
központi részen, ahol felújították azt a régi hegyközségi emlékművet, szintén közösségi 
munkával. Szeretnének azon a részen egy táblát kihelyezni. Amin különböző információkat 
tudnának közre tenni. Mondok egy példát. Szeretnének ott egy kicsi közösségi életet 
létrehozni, megvalósítani az ottani ingatlantulajdonosok között. És szerveznének egy 
rendezvényt, ahova szeretnének mindenkit meghívni és ez a hirdető tábla ez azért is jó lenne, 
mert ott tudnák hirdetni. Minimális költség. Ezt azért megfontolásra javasolnám. Arról nem is 
beszélve, hogy különböző közérdekű információkat, amelyek vonatkoznak rájuk. Gondolok 
arra, hozunk egy határozatot. Ezt a határozatot is ki lehetne arra az információs táblára 
függeszteni. Ez nem kerül annyiba, mint amennyi előnye lehet és amennyit az ott telekkel 
rendelkezők, vagy ott lakók ennek az előnyét élvezhetnék. Ha meg engedik én ezt így tenném 
fel szavazásra, mert minimális költsége van. Ép itt volt az ideje, hogy a Tikhegynek a 
rendbetételére az Önkormányzat próbáljon meg valamit elindítani. Főleg, hogy még valami 
közösségi szellem is, van, ami talán így újra éled. És igazából mitőlünk csak minimális 
segítséget kérnek. Én azt javaslom, hogy támogassuk az információs tábla és a padok 
kihelyezését. Ki az, aki ezzel egyet tud érteni?

A döntéshozatalnál jelenlévő képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban résztvevő képviselők 
száma 7 fő.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem hozott döntést.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Felteszem akkor külön a padokat. Legalább azt támogassuk. 
Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt. 
Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Tikhegyi Ingatlantulajdonosok Közösségének képviseletében Sági 
Gyula kérelmére a területen a 8. sz. úton található buszmegállónál elhelyezésre kerülő padok 
kihelyezéséhez a betonozáshoz kért betont biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a kérelmezőt 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

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

167/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :



1./ A Képviselő-testület a Tikhegyi Ingatlantulajdonosok 
Közösségének képviseletében Sági Gyula kérelmére a területen a 8. 
sz. úton található buszmegállónál elhelyezésre kerülő padok 
kihelyezéséhez a betonozáshoz kért betont biztosítja.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Azért az információs táblát majd gondolják át, 
mert nem egy veszélyes összeg.

25./     Napirendi     pont:  

Devecser 5. sz. átemelő szivattyú felújítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábo  r     polgármester:   Ez komolyabb fejtörést okoz. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a zavartalan működéshez a szivattyút biztosítani kell 
tekintettel arra, hogy ebből az önkormányzatnak bevétele is van. Saját tulajdonunk. Az 
amortizációs hányadot felénk elszámolja és majd az fedezetet biztosít erre, mert egyébként a 
működése nem biztosított. Tíz éves a rendszer, úgyhogy erre számítani kell. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Kinek van kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő a Bakonykarszt 
Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) által üzemeltetett Devecser 5.-ös 
átemelőbe telepített Flygt 3085.183 típusú, 0530097 gyári számú meghibásodott szivattyú 
soron kívüli felújításához 700.000,-Ft + ÁFA fedezetet az önkormányzat költségvetési tartalék 
keretéből biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az üzemeltetőt 
értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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



168/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 
Veszprém, Pápai út 41.) által üzemeltetett Devecser 5.-ös átemelőbe 
telepített Flygt 3085.183 típusú, 0530097 gyári számú meghibásodott 
szivattyú soron kívüli felújításához 700.000,-Ft + ÁFA fedezetet az 
önkormányzat költségvetési tartalék keretéből biztosítja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről az üzemeltetőt értesítse, valamint a szükséges 
intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

26./     Napirendi     pont:  

Devecser, Szent Imre utcában „Megállani tilos” jelzőtábla kihelyezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:   A rendőrség fordult kérelemmel, amit szintén a Képviselő-
testület elé terjesztek. Szent Imre utcában „Megállni tilos”  tábla kihelyezésére vonatkozna. 
Biztonságtechnikai szempontból volna szükséges. Ez itt főleg a Járási Hivatalnál okoz 
problémát. Hogyha a templom oldalán leparkolnak és a Járási Hivatal előtt leparkolnak, akkor 
nagyon nehezen tudnak onnan kihajtani, meg a parkolásban kitolatni. Ezért lenne a 
rendőrségnek a kérése, hogy „Megállni tilos” tábla legyen kihelyezve. Főleg azért is, mert ott 
vannak kialakított parkoló helyek is. Tehát én a magam részéről támogatom.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a táblának a kihelyezését. Jelen 
pillanatban olyan közlekedés van, olyan parkolás van, hogy az áthaladó jármű nem fér el a két 
jármű között.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület az Ajkai Rendőrkapitányság Devecseri őrsparancsnokának 
kérelmének adjon helyt és a Devecser, Szent Imre utca Általános Iskola vonalától az Árpád 
utca irányában a jobb oldali útszakaszra „Megállni Tilos” jelzőtáblát helyeztessen ki. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban jelezett táblák 
beszerzéséről, kihelyezéséről soron kívül gondoskodjon. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal



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

169/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ A Képviselő-testület az Ajkai Rendőrkapitányság Devecseri 
őrsparancsnokának, kérelmének helyt ad és a Devecser, Szent Imre 
utca Általános Iskola vonalától az Árpád utca irányában a jobb oldali 
útszakaszra „Megállni Tilos” jelzőtáblát helyeztet ki. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban jelezett táblák beszerzéséről, kihelyezéséről soron kívül 
gondoskodjon. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

27./     Napirendi     pont:  

Alpolgármester megválasztása, eskütétele, eskütételi okmány aláírása, 
tiszteletdíjának megállapítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Nem tudom, hogy jegyző úrnál itt van-e az a tájékoztatás, 
amit kaptunk.

Bendes     István     jegyző:   Igen kiosztottuk Képviselő-testület részére is. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ezt mindenki megkapta? 

Bendes     István     jegyző:   Igen.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   És mindenki ismeri a tartalmát. Tulajdonképpen, ha az 
ítéletet röviden felolvasná a jegyző úr, mert az nem egy hosszú rész.

Bendes     István     jegyző:   A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Devecser Város 
Önkormányzata alperes ellen, határozathozatali kötelezettség teljesítése érdekében indított 
közigazgatási perében meghozta az alábbi ítéletet. A bíróság megállapítja, hogy Devecser 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 74. § (1) bekezdésében előírt, az 
alpolgármester választására vonatkozó határozathozatali kötelezettségének nem tett eleget. 
Kötelezi a bíróság a Képviselő-testületet arra, hogy 30 napon belül hozzon határozatot, 
válasszon alpolgármestert. Ez a határozat született április 28.-án. Ez azt jelenti, hogy május 
28-ig kapott lehetőséget, mert ezt ott kihirdették elmondtuk egy korábbi ülésen. Ott a bíró 
élőben kihirdette az ítéletet. Május 28-ig kaptunk határidőt. Amennyiben nem, akkor a 
Kormányhivatalnak újfent a Munkaügyi Bírósághoz kell fordulnia, hogy jelölje ki őket a 



határozat meghozatalára. 

Óvári     Márton     képviselő:   Tehát nem büntettek meg minket pénzzel?

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Még nem.
 
Bendes     István     jegyző:   Az nem az ő joguk lesz. A pénzbírság kiszabásának lehetősége 
Kormányhivatalé. És a bírság összegét a mindenkori illetményalap tízszereséig növelhetik az 
jelenleg 38.650,-Ft. Ennek tízszerese lehet a plafon, vagy innen indulhat a bírság összege. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   És hát folyamatosan megismétlik, megismételhetik, addig, 
amíg nem választunk alpolgármestert.

Óvári     Márton     képviselő:   De viszont amióta nincsen alpolgármester, nem fizetünk 
semmilyen járulékot az alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatban. Úgyhogy igazából ezt a 
büntetési tételt meg is spóroltuk. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ezen már én is gondolkodtam egyébként képviselő úr. Meg 
azon is gondolkodtam. Már későn van, úgyhogy akár meg is engedek magamnak egy ilyen 
megjegyzést, hogy felteszem azt a kérdést, hogy ki szeretne alpolgármester lenni? Azért, mert 
valójában teljesen mindegy. Tehát itt heti 4 órás munkavégzés van nálunk rögzítve az 
SZMSZ-ben. Úgynevezett társadalmi megbízatású alpolgármester. Ugye 28 település van 
ebben a kistérségben. Bevallom, töredelmesen én nagyon nem tudok itt más településen 
felsorolni alpolgármestereket. Azokon a településeken, akikkel szoros kapcsolatban állunk 
innen a környékről onnan igen, de a kistérségből sem. Egy kicsit túldimenzionáljuk szerintem 
ezt a kérdést. Inkább azt érzem, hogy már csak azért sem választ a Tisztelt Képviselő-testület 
alpolgármestert. Szerintem ezen túl lehetne lépni. Higgyék el különösebb jelentősége ennek 
nincs. Senkit pro és kontra senkitől, semmilyen előny vagy hátrány nem érné. De hát ezt 
természetesen megtehetik. Mivel én már négyszer jelöltem. Én a jogi kötelezettségemnek 
eleget tettem. Már azon gondolkodtam, hogy megkérdezem, ki szeretne alpolgármester lenni. 
Tudom, alpolgármester úr szeretne, lenni képvisel úr, mert sérelmezte, hogy miért hívtuk 
vissza. De a többieknek is adnák lehetőséget, hogy erre a kérdésre válaszoljanak.

Kozma     György     képviselő:   Lehet viccelni polgármester úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Hát. Nem vicces igazán.

Kozma     György     képviselő:   Hát pedig ön gerjesztette. Aztán nem akarja meg inni a levét.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Hát, hogy én gerjesztettem, vagy nem én gerjesztettem. Én 
azt gondolom, hogy nyilván nem én. Én a magam részéről nem igazán tudnám, hogy kit 
javasoljak. Mert javasoltam kétszer a Mayer képviselő urat, aki nem vállalta el. A Bognár 
Ferencné képviselő asszonyt, aki elvállalta volna úgy, így hogy az SZMSZ-ben rögzítsük, 
hogy minimális jogköre legyen, hogy azt lehessen mondani, hogy szinte semmi. Őt pedig nem 
tetszettek megszavazni. Innentől kezdve megmondom őszintén, tanácstalan vagyok. Mayer 
képviselő úr, esetleg?

Mayer     Gábor     képviselő:   Köszönöm szépen.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Pedig kisegíthetné a településünket. Tudom, hogy meglepő 



ez. Nem is terveztem. Úgyis olyan késő van, gondoltam eljátszhatunk közösen a gondolattal. 
Tényleg mi lenne, ha nem fizetne a település büntetést? Tehát egy olyan opció is szóba 
kerülhet. Aztán meg megmondom őszintén, hogy fájó pont nekem, hogy képviselő úr 
elmondta itt nekem üléseken, hogy úgy érzi, hogy nem folt jogszerű a visszahívása. 

Kozma     György     képviselő:   Én nem úgy érzem. Én tudom. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   De jegyző úr komolyan mondom, úgyis a Kormányhivataltól 
itt több ügyben kérünk jogorvoslati lehetőséget, kérjünk már egy állásfoglalást.

Kozma     György     képviselő:   Megfelelő tájékoztatást.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Megfelelő tájékoztatást, és állást foglalást azzal 
kapcsolatban, hogy Kozma György képviselő úr visszahívása szabályos volt-e és akkor egy 
levélben. 

Kozma     György     képviselő:   Jegyző úr, hogyha hozzáteszi a novemberi nyilatkozatát, akkor 
egyértelmű lesz. 

Ferenczi     Gábor     polgármester  : No, komolyra fordítva a szót. Tehát, ahogy jegyző úr 
elmondta április 28.-án hozott a bíróság egy ítéletet. Ami azt jelenti, hogy 30 napot kapott a 
település arra, hogy ismételten neki fusson annak a kötelezettség teljesítésének, ami az 
alpolgármester megválasztására vonatkozik. Ez május 28.-án lejár, ami azt jelenti, hogy a mai 
ülésen van reális esélyünk arra, hogy Devecserben alpolgármestert válasszunk anélkül, hogy 
kilátásba ne helyeznék számunkra a közigazgatási bírságot. Ami mint egy 400.000,-Ft-os 
tétel. Igazából ennyire egyszerű a történet. Jó, tehát ezt érdemes mérlegelni. Hagyunk egy kis 
időt, amíg ezt átgondolják. Azért kíváncsi lennék a véleményükre ezzel kapcsolatban.

Kozma     György     képviselő:   Polgármester úr azt szeretném mondani, hogy megfelelő 
komolysága legyen a dolgokhoz. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Abszolút komolyan gondoltam.

Kozma     György     képviselő:   Ez nem egy baráti kör. Aki el baterkázik egymással egyébként 
egy pohár sör mellet.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Abszolút komolyan gondoltam.

Kozma     György     képviselő:   Javaslom, hogy fejezzük be az ülést és menjünk el haza és maga 
meg nyugodtan szórakozhat itt saját örömére.

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Ezt oly méltósággal gondolom. Még egyszer mondom, hogy 
lejár május 28-án a határidő.

Kozma     György     képviselő:   Az ön hülyesége miatt. 

Ferenczi     Gábor     polgármester:   Na, hát akkor ezt kérem szépen szó szerint rögzíteni.

Kozma     György     képviselő:   Szó szerint rögzítik, rendbe van. 



Ferenczi     Gábor     polgármester:   Jó. Köszönöm. Akkor én nem élek a jelölés jogával. Igazából 
minden egyes ülésen bebizonyítja képviselő úr, hogy helyes döntés volt az a november 4.-i.

28./     Napirendi     pont:  

Vegyes ügyek:

a) Baranyai János kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Jegyző úr egy kis segítséget kérnék.

Bendes István jegyző: Egy bérleti kérelem. A bizottság azt javasolja, hogy ne adjuk bérbe 
senkinek.

Ferenczi Gábor polgármester: A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.

Holczinger  László  képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke:  A  bizottság 
javasolja, hogy ne adjuk bérbe, hanem inkább hirdessük meg és próbáljuk meg értékesíteni.

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő Devecser, Lékai 
u 6. szám alatti ingatlanban lévő lakást ne kívánja bérbe adni.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Baranyai János 
Devecser, József A. u. 12. szám alatti lakost értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, 2016. június 15.

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

170/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő Devecser, Lékai u 6. szám alatti ingatlanban lévő 
lakást nem kívánja bérbe adni.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről Baranyai János Devecser, József A. u. 12. szám alatti lakost 
értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidő: 1-2./ azonnal, 2016. június 15.

Ferenczi Gábor polgármester: Nekem az a véleményem, hogy nagyon régóta üresen áll és, 
hogyha nem lehet egy tisztességes bérlő találni, akkor lehet, hogy érdemes lenne megfontolni 
az eladást. 

b) Startmunka program – áruszállító beszerzés

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Kiosztásra került. Ahogy itt a feladatok megnövekedtek az 
elmúlt időszakban egyre több problémát jelent, ezért szétszórtan találhatóak a telephelyeink a 
városban  a  Startmunka-programon  belül.  Hogy ezeket  a  területeket  meg  tudjuk  járművel 
közelíteni érkezett egy javaslat felénk, amit én továbbítottam a Képviselő-testület felé, hogy 
kb. bruttó 200.000,-Ft-ért egy Renault Kangoot lehetne vásárolni. Ez egy dobozos jármű, ami 
nagy segítség lenne a kertészetnek főként.

Óvári Márton képviselő: Én csak attól félek, hogy oké, hogy Kangoot 200.000,-Ft-ért, csak 
az  a  kérdés,  hogy  milyen.  Nem tudom,  hogy  mit  lehet  kapni  200.000,-Ft-ért  csak  ez  a 
kételyem benne. 

Kozma György képviselő: Hány kilométer van benne? Mennyire van elhasználva? Mikor 
viszik legközelebb autószerelőhöz? Mennyibe fog kerülni?

Ferenczi Gábor polgármester: Én azt javasolnám, hogy akár elmehetnénk többen is önök 
közül és megnéznénk ezt a járművet és el lehetne dönteni. Mert ugye ez így nekem is egy 
kicsit  ködös,  hogy  konkrétan  milyen  járműről  van  szó.  Akár  Óvári  képviselő  úrral  is 
elmehetnénk és megnéznénk. Akkor látnánk, hogy azok a paraméterek, amivel rendelkezik 
azok ezért az árért reálisak-e, tehát tényleg megéri-e a településnek. Én azt gondolom, hogy 
200.000,-Ft-ért,  hogyha  tényleg  egy  használható,  relatívan  jó  állapotban  lévő  járművet 
kapunk, akkor, az megfontolandó egyébként.  Akkor egyetértenek azzal,  hogy megnéznénk 
képviselő úrral együtt és az után a Képviselő-testület elé terjesztenénk. Ez így támogatható.

Bendes  István jegyző: Az lenne  a  javaslat  inkább,  hogy bízza  meg a  Képviselő-testület 
polgármester urat, és Óvári Márton képviselőt és, hogyha ketten azt tudnák mondani, hogy 
igen, akkor ne kelljen a Képviselő-testület elé visszahozni. Hogy akkor jóváhagyják 200.000,-
Ft-ig.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem tudom, ez így elfogadható lenne,  hogy akkor Óvári 
képviselő úrral megnéznénk, és ha úgy tűnik, hogy jó vétel akkor javasoljuk a megvásárlást.

Bognár Ferencné képviselő: A könyvtár autójával mi lesz?

Ferenczi  Gábor  polgármester: Hát  ugye  az  most  nagyon  sokszor  használva  van  ugye 
ételkihordásra  is  meg  egyéb  feladatokra  is  egyébként.  De  szerintem  azt  majd  máskor 
beszéljük.



Bognár Ferencné képviselő: Jó.

Ferenczi Gábor polgármester: Ugye ide nekünk egy sokkal egyszerűbb jármű tökéletesen 
megfelel. Tehát itt földutakon közlekedni, kifejezetten csak itt helyben. Tehát ide tökéletesen 
megfelelne 200.000,-Ft-ért egy jármű, ha az használható. 

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Startmunka programhoz tartozó 
feladatok ellátása érdekében támogatja 1 db Renault Kangoo típusú áruszállításra alkalmas 
gépjármű beszerzését bruttó 200.000,- Ft összeg határig azzal, hogy a beszerzendő gépjármű 
Ferenczi Gábor polgármester és Óvári Márton képviselő közös megtekintését és kiválasztását 
követően kerüljön beszerzésre.
2./ A Képviselő-testület a gépjármű beszerzéséhez szükséges összeget a 2016. évi 
költségvetésében a Startmunka program keretében biztosított saját forrás terhére biztosítsa.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a beszerzéssel kapcsolatban – az 
1./ pontban foglaltakra figyelemmel – az adásvételi szerződést aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Óvári Márton képviselő
Határidők: 1-3./ azonnal, legkésőbb 2016. június 30. 

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

171/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Startmunka programhoz tartozó feladatok ellátása érdekében 
támogatja 1 db Renault Kangoo típusú áruszállításra alkalmas 
gépjármű beszerzését bruttó 200.000,- Ft összeg határig azzal, hogy a 
beszerzendő gépjármű Ferenczi Gábor polgármester és Óvári Márton 
képviselő közös megtekintését és kiválasztását követően kerüljön 
beszerzésre.

2./ A Képviselő-testület a gépjármű beszerzéséhez szükséges összeget 
a 2016. évi költségvetésében a Startmunka program keretében 
biztosított saját forrás terhére biztosítja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
beszerzéssel kapcsolatban – az 1./ pontban foglaltakra figyelemmel – 
az adásvételi szerződést aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Óvári Márton képviselő

Határidők: 1-3./ azonnal, legkésőbb 2016. június 30. 



c) Pályázat benyújtása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Jegyző úr.

Bendes István: A bizottság megtárgyalta. Tavaly volt egy pályázatunk akkor pályáztunk az 
Ebr. rendszerben a BM felé egy hármas pályázattal. A hivatal tetőszerkezete. Az Ifjúság utca, 
a Nagy László utca, az Akácfa utca, Nagy László másik csomópont, Lakatos utca felújítása. 
Meg  pályáztunk  a  sportpályának  a  létrehozása  az  iskolánál.  A tetőszerkezetre  adtunk  be 
pályázatot, tehát ott nem kellene megismételnünk a pályázatot. De az utcák felújításánál újra 
pályázhatnánk. Itt a teljes beruházási költség 17.974.000,-Ft, melyből 25 % önerőt vállalni 
kell, a többire pályázhatnánk. Az iskolánál ez a műfüves kis pálya. Ott is pályázhatnánk és 25 
% önerő szükséges. A gazdasági bizottság ezt meg is tárgyalta és támogatta.

Holczinger László képviselő, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen támogattuk.

Bendes István jegyző: Azért nincsen itt anyag, mert a sportpályához még várunk anyagot. De 
június 2. a beadási határidő, és ha lesz határozat, akkor június 2-ig, amennyiben a műfüves 
pálya anyaga is megérkezik, akkor be tudjuk adni. Azt még elmondanám, hogy a KLIK-nek is 
kell  a  hozzájárulása  a  műfüves  pálya  kialakításához  és  velük  egyeztetve  megkapjuk  a 
hozzájárulást, mert ők jóváhagyják, hogy a pályázat benyújtásra kerülhessen.

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./  A Képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
szóló pályázati cél tekintetében
a belterületi utak, járdák, hidak alcél vonatkozásában út és járda felújítására, az Ifjúság utca, a 
Nagy László és Akácfa utcai csomópont, a Nagy László utca és Akácfa utcai csomópont, a 
Lakatos utca és a Dózsa Gy. utca felújítására nyújtson be pályázatot.
A beruházás teljes költsége bruttó 17.974.056,-Ft, amelyből 4.5493.514,-Ft (25%) önerőt 
Devecser Város Önkormányzata a saját költségvetéséből biztosítsa, a fennmaradó 
13.480.542,-Ft-ra pedig pályázatot nyújtson be.
2./ A Képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
szóló pályázati cél tekintetében
az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés alcél vonatkozásában a Devecseri 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola műfüves sportpálya 
kialakítására nyújtson be pályázatot.
A beruházás teljes költsége bruttó 25.607.435,-Ft, amelyből 6.401.859,-Ft (25%) önerőt 
Devecser Város Önkormányzata a saját költségvetéséből biztosítsa, a fennmaradó 
19.205.576,-Ft-ra pedig pályázatot nyújtson be.
3./ A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat benyújtásával, és hatalmazza fel 
a szükséges szerződések aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1.-3./ azonnal



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

172/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./  A Képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásáról szóló pályázati cél tekintetében
a belterületi utak, járdák, hidak alcél vonatkozásában út és járda 
felújítására, az Ifjúság utca, a Nagy László és Akácfa utcai 
csomópont, a Nagy László utca és Akácfa utcai csomópont, a Lakatos 
utca és a Dózsa Gy. utca felújítására nyújt be pályázatot.
A beruházás teljes költsége bruttó 17.974.056,-Ft, amelyből 
4.5493.514,-Ft (25%) önerőt Devecser Város Önkormányzata a saját 
költségvetéséből biztosít, a fennmaradó 13.480.542,-Ft-ra pedig 
pályázatot nyújt be.

2./ A Képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásáról szóló pályázati cél tekintetében
az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés alcél 
vonatkozásában a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola műfüves sportpálya kialakítására nyújt be 
pályázatot.
A beruházás teljes költsége bruttó 25.607.435,-Ft, amelyből 
6.401.859,-Ft (25%) önerőt Devecser Város Önkormányzata a saját 
költségvetéséből biztosít, a fennmaradó 19.205.576,-Ft-ra  pedig 
pályázatot nyújt be.

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával, és felhatalmazza a szükséges szerződések aláírására.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-3./ azonnal

d)  Devecser,  2150  hrsz.-ú  Sporttelep  öntözőrendszer  vízgépészet 
helyreállítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: Na,  hát  igen.  Ez  egy fogas  kérdés.  Hát  volt  egy kisebb 
stroke-unk amikor itt a költségeket láttuk ezzel kapcsolatban. Nem tudom mi a gazdasági 
bizottságnak a véleménye ezzel kapcsolatban.

Bendes István: Nem volt. Most lett kiosztva.

Ferenczi Gábor polgármester: Tönkre ment a szivattyú, az öntözőrendszer a sportpályán és 
állítólag nem lehet megjavítani és körülbelül 800.000,-Ft lenne egy újnak a beszerzése. Csak 
hát mindennel együtt. SOS kellene beszerezni ajánlatokat.



Holczinger László képviselő: Egy kicsit furcsának tartom, biztos, hogy szükség van rá, de 
egyébként rengeteg támogatást kapott a sportkört. Van neki saját költségvetése és nem tudom 
ez a 800.000,-Ft. Kié lesz a szivattyú? Önkormányzaté lesz? Ki fogja használni? Szóval ezek 
a kérdések már a múltkor felmerültek. Azért jó lenne tisztázni, hogy sír-nevet alapon nekünk 
mindent kell biztosítani. 

Ferenczi Gábor polgármester: Hát igen ezzel, egyet kell, hogy értsek.

Óvári Márton képviselő: Az az igazság, hogy ezzel így egyetértek, de hogyha ez a minőségi 
pálya nem úgy van gondozva, a májusi csapadéknak vége, június, júliusban felsül az egész és 
akkor lehet új pályát építeni. Ez a baj.

Ferenczi Gábor polgármester: Ami többe kerül, mint a szivattyú.

Holczinger László képviselő: Tudom, tudom.

Ferenczi Gábor polgármester: Azért mondtam, hogy fogas kérdés. Mert én azt javasoltam, 
hogy nem lehet egyébként megpróbálni szerelővel megnézetni a szivattyút, mert az hogy egy 
szerelő azt mondja, hogy nem javítható.

Bendes István jegyző: Gyakorlatilag ezt a pályát készítette és beszerelte, az ilyen 800.000,-
Ft-ért  tudná  megoldani.  Az  ajánlat  tőle  van.  Van-e  egyéb  javaslatuk,  hogy  kihez 
fordulhatnánk? Mi olyan másik céget nem tudunk, aki ilyen rendszer javít.

Óvári Márton képviselő: Az a baj, hogy nem magáról a szivattyúról van szó, hanem itt egy 
központi rendszert kell visszaállítani, mert ott az is felsült. Még jó, hogy az nem ment tönkre. 
Illetve ki kell tisztítani a kutat. Ez is hozzátartozik. 

Bendes István jegyző: Két javaslat lehet, hogy vagy kérjünk be még új ajánlatokat. Vagy 
pedig, azt mondja, hogy mégis csak az, aki ezt csinálta tudja a legjobban, csinálja meg újra ő 
és akkor vállaljuk ezt a 800.000,-Ft + ÁFA, durván 1 millió forint költséget, kicsit több ugye 
mert ÁFÁ-val együtt. 

Óvári Márton képviselő: Mindenképpen megnyugtatóbb lenne még két céget megkeresni.

Ferenczi Gábor polgármester: Javaslom, hogy az újra is meg a javításra is legyen bekérve 
ajánlat. 

Óvári Márton képviselő: A javítással az a gond. Legalább is úgy tájékoztattak, hogy beégett 
a szivattyú és ezek a szivattyúk gyantába vannak öntve. Ezt nem lehet megbontani. Ha beázik, 
akkor, az tönkre megy és kész.

Ferenczi Gábor polgármester: De hogyan tud az beázni?

Óvári Márton képviselő: Ez már jó kérdés. Szavatosság.

Ferenczi Gábor polgármester: Azért  a jövőre vonatkozóan érdemes lenne megfontolni a 
testületnek, hogy mert azzal lehet számolni, hogy a sportlétesítményben, a sportegyesülettel 
kapcsolatban vannak olyan felmerülő költségek, amikkel nem számolunk az év elején. Tehát 



érdemes lenne szerintem valahogy ezeket a dolgokat úgy rögzíteni, hogy ha ad a város egy 
működési  támogatást,  akkor  utána  ne  kellejen  állandó  jelleggel  buszjavításra, 
szivattyújavításra,  egyéb  ilyen  dolgokra  még  nekünk  ugye  árajánlatokat  bekérni  és  azon 
gondolkodni,  hogy  ennek  hol  a  költségvetési  fedezet.  Tehát  ezt  valahogyan  úgy  kellene 
kitalálni. Egyébként a sportegyesület is konstruktív ebben a kérdésben, mert a jövő évi TAO-t 
úgy szeretnék beadni, hogy az alapvetően működésre lenne. Az meg azért lenne jó, mert ugye 
az ilyen esetekre rendelkezésre áll a forrás, mert itt az a problémám nekem, hogy egyszer 
adtunk már 2,5 millió forintot működésre, meg a 9 millió forintot a pályázathoz. Akkor ez 
most megint egy 1 millió forint és még csak május van. 

Óvári Márton képviselő: Ez igaz.

Ferenczi Gábor polgármester: Ezt én csak a következő évre vonatkoztatva mondom ezt.

Óvári  Márton  képviselő: Jelezném,  hogy azért  ez  mindenképpen  egy komoly  rendszer. 
Szakembernek  kellene  beállítani,  nem a  sportegyesületre  rábízni  ennek  az  üzemeltetését, 
hanem tényleg a városüzemeltetést kell ezzel megbízni, hogy csak ők nyúlhatnak hozzá, mert 
azért nem egy 20.000,-Ft-os szivattyú.

Kozma György képviselő: Azt meg kellene kérdezni a szivattyúnál,  igaz, hogy viaszban, 
vagy gyantában van, de azért szerintem lehet tekercselni. Meg kell kérdezni egy tekercselő 
műhelyt, hogy tudnak vele foglalkozni és mennyiért. 

Mayer Gábor képviselő: Az Önkormányzat biztosítása nem vonatkozik erre a tételre?

Bendes István jegyző: Nem.

Holczinger László képviselő: Kérjünk be árajánlatokat.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. 

Több kérdés, javaslat nem volt.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy Devecser Város 
Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 2150 hrsz.-ú ingatlanon –  Sporttelep - lévő 
élőfüves labdarúgó pálya öntözőrendszerének felújításához a 220/2012.(IV.10.) Kt. 
határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az alábbi gazdálkodó szervezetektől 
kerüljön árajánlat bekérésre:
• PARK-OK Kertészeti Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Jókai u. 17. 
• Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 8200 Veszprém, Pápai út 41.
• BAKONY Búvárszívattyú Szervíz és Kereskedelmi Kft. 8454 Nyirád, Pf.: 12. 
• Expertus Mérnök Iroda Kft. 7300 Komló, Március 15. u. 6.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje fel a polgármestert, hogy a 
felújításra vonatkozó ajánlatokat az 1. pont szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje 
meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal, folyamatos    



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

173/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, 
hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 
2150 hrsz.-ú ingatlanon – Sporttelep -  lévő élőfüves labdarúgó pálya 
öntözőrendszerének felújításához a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján 
az alábbi gazdálkodó szervezetektől kerüljön árajánlat bekérésre:

• PARK-OK Kertészeti Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Jókai u. 
17. 
• Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 8200 Veszprém, Pápai út 
41.
• BAKONY Búvárszívattyú Szervíz és Kereskedelmi Kft. 8454 
Nyirád, Pf.: 12. 
• Expertus Mérnök Iroda Kft. 7300 Komló, Március 15. u. 6.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a felújításra vonatkozó ajánlatokat az 1. pont 
szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1-2./ azonnal, folyamatos    
  
                 

e) Köznevelési szerződés jóváhagyása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes István jegyző: Mindenki megkapott egy köznevelési szerződés tervezetet. Erre azért 
van szükség, mert ugye a testület nálunk is döntött arról, hogy szétszedjük a noszlopi és a 
devecseri  óvodát.  Megszüntetnénk  innentől  kezdve  a  fölöslegessé  vált  társulást.  De  pár 
önkormányzat  azt  jelezte,  hogy  jó,  jó,  de  akkor  köznevelési  szerződést  kell  kötni,  és  a 
köznevelési  szerződés  tervezetet  is  szeretnék,  azért  látni.  Mivel  jelenleg  sem fizetnek  az 
óvodánál gyerekenkénti hozzájárulást ezért ez a szerződés leglényegesebb pontja, ami az ötös, 
ami így szólna, hogy a megbízott önkormányzat, az ugye a mi esetünkben Devecser, az e 
szerződés  szerinti  feladatellátásra  megbízó  önkormányzat  közigazgatási  területéről  bejáró 
gyermeke után hozzájárulást nem kér a megbízó önkormányzattól. És ezt le is rögzítenénk a 
következő pontban, hogy 2016. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig. Itt igazából 
nagyon  kevés  gyermek  jár  sajnos  a  fő  településekről.  Tehát  Kolontár,  Pusztamiske, 
Borszörcsök volt a három fő település. Kolontárról már csak 7 gyermek jár. Borszörcsökről 
ekörül,  vagy még  ez  is  tovább  csökkent  vásárhely  felé  elvitték  az  óvodásaikat.  Egyedül 
Pusztamiske az ahonnan jelentősebb létszám jár az óvodánkhoz, az egy 20-22 fő. Viszont ők 



is  mondják,  hogy  hozzájárulni  nem  tudnak.  Mi  is  azért  mozdultunk  el  ez  az  étkezés 
bevállalásával, hogy tovább tudjuk csökkenteni az óvoda működési költségeit. Így tudnának 
ők partnerek, lenni. Ezt kérik, hogy a Képviselő-testület ezt támogassa.  

Ferenczi Gábor polgármester: Jegyző úrral átbeszéltük ezt a dolgot. Tehát tulajdonképpen 
tekintettel arra, hogy az óvodánknak a kapacitása ténylegesen nagyobb, mint ahány gyermek 
ténylegesen  odajár.  Tehát  még  közel  100  hely  van  tulajdonképpen  és  a  költségeink  meg 
nyilván most  csökkenni  fognak,  már  csak  a  napelemes  rendszer,  meg  a  szociális  étkezés 
átvállalása  miatt  is.  Tulajdonképpen itt  néhány gyerek miatt  kérni  hozzájárulást  ezektől  a 
településektől, ami van. Lehet, hogy ebben az évben eleve nulla lenne költségcsökkenés által. 
Úgy gondoljuk, hogy egy gesztus mutathatna tulajdonképpen itt az Önkormányzatunk itt a kis 
települések felé, hogy tekintettel arra, hogy amúgy sem várható, hogy nagy költséggel kellene 
számolni.  Akkor  előre  is  dönthetnénk,  hogy nem fogunk hozzájárulást  kérni  Kolontártól, 
Pusztamiskétől,  illetve Borszörcsöktől.   Tulajdonképpen erről  lenne szó.   Másrészről  meg 
mindenki tudja, hogy a normatíva az óvodák esetében jelenleg is él. Tehát, ugye valamennyi 
állami  támogatást  kapunk  ezek  után  a  gyerekek  után.  Tehát  nem arról  van  szó,  hogy az 
ellátásukat 100 %-ban a városnak kellene állnia. 

Kozma György képviselő: Mennyi pénzről van szó?

Bendes István jegyző: Pusztamiske esetében 22 gyermeknél olyan 2 milliós tétel lenne.  A 
többieknél meg kevesebb.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem valószínű, hogy lenne 2 millió.

Kozma György képviselő: Most is engedtünk Pusztamiskének.

Bendes István jegyző: Olyan 3 millió is lehet. Borszörcsök, ha teljesen kiesik. Olyan 2,5 
milliós tételről beszélgetünk. 

Kozma György képviselő: Pusztamiskénél 3 millió és az lement 2 millióra.

Bendes István jegyző: Az, valami korábbi valami volt.

Ferenczi Gábor polgármester: Az, korábbi volt, de mondom, hogy egyébként az energia 
megtakarításunk is körülbelül úgy néz ki, hogy eddig olyan 50 ezer forintos villanyszámlával 
lehetett egy hónapban számolni. 

Óvári Márton képviselő elhagyta az üléstermet.

Most olyan 5 ezer forintossal.  Csak a villanyszámlával egy csomót megtakarítunk. Én azt 
gondolom egyébként, hogy év végén elképzelhető, hogy nem is kellene egyáltalán számlázni 
ezeknek a településeknek.  Viszont,  hát  lássuk be,  hogy nekünk azért  fontos,  hogy ezek a 
gyerekek a devecseri óvodába járjanak. 

Bendes  István  jegyző: Kolontár  elindult  Ajka  felé,  Borszörcsök  vásárhely  felé.  Egyedül 
Pusztamiskét érinti a vonatkozásunkban, akinek nehéz a mozgástere. 

Kozma  György  képviselő: A szivattyúról  vitatkozunk,  mert  oda  kell  800  ezer  forint. 
Ugyanakkor meg nagylelkűek vagyunk akár 3 millió forint erejéig. Elvárnám, hogy azért egy 



kicsit mérlegeljük a lehetőségeinket.

Ferenczi Gábor polgármester: Nincs itt arról szó egyébként. Várhatóan én azt gondolom, 
ahogy a jegyző úr is elmondta, várhatóan nem kell egyébként hozzájárulniuk tekintettel arra, 
hogy  a  napelemes  rendszer  most  már  egy  teljes  évben  fog  működni.  Illetve  a  szociális 
étkezéssel is meg fogunk takarítani, de dönthet a testület természetesen máshogy is, ez egy 
opció.

Óvári Márton képviselő visszaérkezett az ülésterembe.

Sőt nem tudom, hogy mennyire fontos most dönteni?

Bendes István jegyző: Fontos lenne most dönteni,  mert  van itt  egy törvényi hatály,  ez a 
május 31. Május 31-én lesz a társulási ülés a köznevelési tárulásunknak, és akinek félelme 
van attól, hogy a társulás, ha megszűnik, akkor rosszabb körülmények közé kerül. A szerződés 
az elkészült és ők is szeretnének biztosítékot látni arra, hogy ez nem okoz utána számukra 
nehézséget. Mi azt javasoljuk, hogy igazából elfogadható ez a javaslat. Nagy esélyünk van 
arra, hogy azokról a településekről is arra lenne igazán szükség, hogy még többen járjanak és 
egy ilyen gesztus miatt, ha úgy alakul indítsák felénk a gyerekeket, hogyha úgy gondolják, 
hogy érdemes, mert itt nem kell fizetniük. A mi normatív támogatási oldalunk tudna ezzel 
növekedni.  Nem látjuk jelenleg  annak reális  esélyét,  hogy az óvoda is  átmenjen ebbe az 
állami rendszerbe, amiben az iskola is van. Úgy tűnik, hogy ez a folyamat megállt. Belátható 
ideig szerintem az óvodák üzemeltetése az önkormányzatoknál maradhat. Nekünk arra kell 
törekednünk,  hogy  ez  a  leadható  275  főre  létrehozott,  vagy  ekkora  létszámmal  működő 
óvodánk, ami jelenleg 170 – 180 fő között van. Inkább afelé mozduljon, hogy fölfelé. Azt is 
el kell fogadnunk, hogyha ez folyamatosan csökkenni fog, akkor pedig gyakorlatilag az csak 
Devecser városának lesz rossz. 

Holczinger László képviselő: Mekkora összeggel kell hozzájárulni az óvodához a normatív 
támogatási összegen felül?

Bendes István jegyző: Összesen olyan 10 millió forintot terveztünk be az óvodához, ami azt 
jelenti,  hogyha 30 gyerek jár  maximum kívülről,  akkor a  többi  tőlünk jár,  akkor ezt  kell  
elosztani ezzel az aránnyal. Tehát azért mondtam ezt a 2 – 3 milliót, de max. a 3 millió forint 
érték az, amit a külsők tudnak hozzátenni a többi a mi terhünk.

Kozma György képviselő: Miskének is elengedtünk 1 milliót, ami 3 millió volt. Akkor most 
a többi községet hozzáadjuk abból adódóan, ha elengedjük minden községnek, akkor nem 
különösebb ez. De mondom még egyszer, hogy amikor azt keressük, hogy honnan teszünk 
hozzá valamit valamihez, akkor ne nagylelkűsködjünk, mert nekünk az az érdekünk, hogy 
tudjuk biztosítani a saját kiadásainkat és nem is akár hogyan. 

Bendes István jegyző: A testület dönt.

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék.

Mayer Gábor képviselő: Az a véleményem, hogy mindenképpen célszerű lenne elengedni 
nekik ezt az összeget ugyanis a nagy bevétel, a normatívából van, a gyerekek után. És valóban 
így van, hogyha kihasználatlan egy intézmény, akkor az egy idő után átmegy veszteségbe. Én 
úgy gondolom, hogy ezt nyugodtan el lehet engedni és a környező települések ezt megteszik, 



akkor előnyben lesznek velünk szemben. És az lesz, amit a jegyző úr mondott elindulnak 
másik irányba.

Bendes István jegyző: Azt még elfelejtettem mondani, hogy a környező települések óvodái, 
mint  például  Noszlop,  évek óta  kijött  a  normatívából.  Egy vásárhely egy nulla  szaldóval 
kijött, pedig az is egy nagyobb óvoda. Ott azért jöttek ki a szomszédban, mert az iskolára is az 
óvoda főz és az segített ott. Itt is abban bízunk, hogy ez segít. Van egy ilyen fajta köpködés 
Devecser felé, így éltük meg, hát hogy ott is megoldják, ott is kijönnek, pont Devecser meg 
nem. Szóval rosszul is esett ezt hallgatni folyamatosan csak a polgármesterek részéről. De 
dönteni a testületnek kell.

Ferenczi Gábor polgármester: Hát igen. Egyrészről kérdés. Bizonyos megközelítésből az az 
álláspont,  hogy  ne  legyünk  nagylelkűek,  de  viszont  itt  egy  fontosabb  kérdés  szerintem 
településstratégiai  szempont,  hogy  nyilván  nem  abban  vagyunk  érdekeltek,  hogy  az 
intézményeinknek  a  létszáma  folyamatosan  csökkenjen.  Tehát  valahol,  valahogy  a 
létszámcsökkenést meg kell állítani. Másrészt növelni kellene nem csak az óvodában, hanem 
az iskolában is a gyermek létszámot. Ebből a szempontból én is azt gondolom, hogy ez a 
szempont ez fontosabb annál, mint most tulajdonképpen mennyit engedünk el. A normatíva 
meg  egyébként  hozzánk  érkezik  tulajdonképpen.  Elképzelhető,  hogyha  mindent 
összeszámolunk, hogy egyébként ebben az évben ezekkel a megtakarításokkal nem kellene 
fizetniük valószínű, hogy egyébként ez így lenne. De majd ezt természetesen meglátjuk év 
végén. 

Bendes István jegyző: A határidő sürget minket. Ha nem tudunk pozitívan kifelé mozdulni, 
akkor ők sem. Ha május 31-ig nem tudnak dönteni, akkor a társulást fenntartjuk, és ez teljesen 
értelmetlen,  és  logikátlan.  Nekünk,  mint  önkormányzatnak  okoz  többlet  költséget, 
többletmunkát.  Értelme  nincsen.  Viszont  arra,  hogy  időben  tudjunk  lépni,  ez  a  gesztus 
kellene.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen. Hát igen. Anyagi szempontból igazad van.

Kozma György képviselő: Ha belegondolunk az ő helyzetükbe, hogy a gyereket, ha nem ide 
kell hozni, hanem máshova kell vinni, az plusz költséggel jár. Maga az utaztatás költsége is. 
Most felteszem a kérdést, a miskei nem tudom, hogy hány gyermeket, azt Nyirád befogadja? 
Vagy befogadja vásárhely, vagy akár Kolontár? Elképzelhetőnek tartjátok?

Bendes István jegyző: Kolontáron nincsen óvoda.

Kozma György képviselő: Hát, akkor meg?

Óvári Márton képviselő: Ez igaz.

Ferenczi Gábor polgármester: De a társulást meg nem célszerű fenntartani. Noszlop eleve 
önálló akar maradni. A települések meg szintén felvetették, hogyha fizetniük kell, akkor ők 
sem szeretnének igazából ebben a társulásban részt venni. Na, most akkor mit nyerünk, és mit 
veszítünk ezzel ugye? Tehát, ha nem sikerül ezt a dolgot rendezni.

Kozma György  képviselő: Meg  kellene  kérdezni  azokat  a  polgármestereket,  akikhez  az 
óvodák  tartoznak,  hogy  alternatív  módon  befogadják-e,  ha  a  későbbiekben  úgy alakulna 
ezeket a gyerekeket. Mert, hogyha azt mondják, hogy igen. Akkor így kell eljárni. Ha azt 



mondják, hogy nem akkor úgy kell eljárni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Mayer képviselő úrral értenék egyet, mert szerintem itt más 
szempont fontosabb, mint az anyagi.

Mayer Gábor képviselő: Egyrészt Devecser központi szerepét, mint járás központ erősíteni 
kell.  A másik meg, valóban van ok félelemre, hogyha egy Nyirád azt mondja, hogy neki van 
plusz épülete és igazából nem nagy költség kialakítani ott egy csoport szobát kialakítani még 
és akkor, hogyha Pusztamiske, tokkal-vonóval oda viszi, az összes gyerekét ők ott maradnak 
az iskolában is valószínű. Innentől kezdve az óvodánkat bezárhatjuk. 

Bendes István jegyző: Az óvoda az iskola első lépcsőfoka. 

Mayer Gábor képviselő: Ugyan  így  fog  működni  vásárhelyen  is.  Hogyha  óvodába  oda 
mennek a gyerekek, valószínű, hogy az iskolát is ott fogják kezdeni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én akkor feltenném szavazásra. Nem tudom van-e valakinek 
még kérdése, vagy szeretne elmondani ezzel kapcsolatban valamit. Én a magam részéről én 
azt gondolom, hogy ezt támogatni kellene, ha ezeket a szempontokat összevetjük. 

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata, valamint az óvodai nevelési 
feladatellátásban résztvevő önkormányzatok –  Kolontár, Pusztamiske, Borszörcsök –  között 
létrejövő Köznevelési szerződés tervezetét hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Köznevelési szerződést külön-
külön kösse meg az érintett önkormányzatokkal.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

174/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata, valamint 
az óvodai nevelési feladatellátásban résztvevő önkormányzatok – 
Kolontár, Pusztamiske, Borszörcsök –  között létrejövő Köznevelési 
szerződés tervezetét jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Köznevelési szerződést külön-külön megkösse az érintett 
önkormányzatokkal.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos



f) Pályázatok

Ferenczi Gábor polgármester: Lenne még két pályázat, amit azért ajánlanák a figyelmükbe, 
mert, rövid a beadási a határidő. Június 6.-án van az egyiknek a beadási határideje. Akkortól 
kezdődik a beadás, de nyilván való, hogy itt valamilyen szinten tárgyalni kellene, míg el nem 
fogy a  keret.  A másik  meg két  hétre  rá  indul  és  ezen véleményem szerint  nagy eséllyel 
indulnánk. Nem nagy összegről van szó egyébként, amit le lehet hívni. Az egyik a védőháló a 
családokért,  TOP-os  pályázat,  100  %-os  intenzitású  támogatással.  Az  Önkormányzatnak 
semmibe  nem  kerülne,  hogyha  ezen  részt  veszünk.  Tulajdonképpen  a  családsegítő 
szolgálatnak, meg a központunknak a munkáját segítenénk azzal, hogyha ezen a pályázaton 
elindulunk  és  nyerünk  forrást,  mert  különböző  olyan  projekteket,  programokat  tudnánk 
szervezni,  amelyekkel  tulajdonképpen  itt  a  kistérségben  tudnánk  segíteni  ezt  a  szociális 
alapellátást. Tessék.   

Mayer Gábor képviselő: Polgármester úr küldte át a céget ezzel a pályázattal kapcsolatban 
és  az  iskola  alapítvány  már  el  is  kezdte  tulajdonképpen  csak  a  határidőket  kitolták. 
Tulajdonképpen  itt  előrehaladott  állapotban  van.  Nem  tudom,  hogy  rákérdezett-e,  hogy 
hogyan áll? 

Ferenczi Gábor polgármester: Nem beszéltünk már.

Mayer  Gábor  képviselő: Mi  meg  már  egy  csomó  adatot  beadtunk  a  pályázathoz. 
Együttműködési megállapodásokat kötöttünk. Ez az EFOP igen. De a kimenetét nem tudom 
még egyelőre.  Itt van, hogy kik pályázhatnak. Egyéb alapítvány, egyéb szövetség, nonprofit 
kft. Most a kft. adja be?

Ferenczi  Gábor polgármester: Én most  pont  arra  gondoltam,  hogy az  iskola  tud ebben 
együttműködő partner lenni, úgy részt vehet.

Mayer Gábor képviselő: Az  alapítványunk  ezt  kezdeményezte  már.  Azóta  a  pályázatíró 
cégtől nem kaptunk visszajelzést. Esetleg rákérdezek holnap. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Hát igazándiból,  most egy pályázatíró cég ezt  vállalná,  a 
Pályázati Akadémia. 

Mayer  Gábor  képviselő: Ha  nemleges  választ  kapok,  akkor  felvesszük  ezekkel  a 
kapcsolatot.

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor azért  annyit,  hogy ez a pályázatíró cég,  ők csak a 
projektmenedzsmentet szeretnék vinni. Ők nem kérnének semmilyen azon kívüli díjat. Ami 
azt jelenti,  hogy tulajdonképpen az 50 %-a a  pályázati  forrásnak az lényegében szabadon 
elkölthető.  És akkor a projektmenedzsmentben akkor ők biztosítanák ezeket a képzéseket, 
ezeket az előadások, ezeket a programokat, tréningeket. Nem tudom, hogy a másik, hogy van. 

Mayer Gábor képviselő: Nem a projektmenedzsmentben van, mert a pályázatba egy kicsit 
beleástam  magam,  a  projektmenedzsmentre  a  pályázatban  kevés  pénz  van,  de  a 
megvalósításban van a pénz.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen így van a megvalósításban, bocsánat. Meg nyilván a 
pályázatírás. Nem tudom, hogy az a másik cég, mit kér.



Mayer Gábor képviselő: Szintén inkább a megvalósításban szeretnének szerepet vállalni.

Ferenczi Gábor polgármester: És milyen arányban, azt nem mondták?

Mayer Gábor képviselő: Igazából ez konkrétan nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Hát akkor össze kéne hasonlítani.

Mayer Gábor képviselő: Azt hiszem, hogy olyan 20 % környékén, de nem akarok butaságot 
mondani.

Ferenczi Gábor polgármester: Hogyha 20 %, akkor az jobb, mint az a másik.

Mayer Gábor képviselő: Biztosan nem 50 %.

Ferenczi Gábor polgármester:     Akkor meg tudná kérdezni képviselő úr, hogy az a 20 % áll-
e.

Mayer Gábor képviselő: Igen meg. Úgy tudom, hogy a pályázati összeg 37 millió forint 
körül van.

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor tudnánk erről gyors határidővel beszélni.

Mayer Gábor képviselő: Persze, holnap megkérdezem.

Ferenczi  Gábor polgármester: Csak azért,  hogy ne  csússzunk le  róla.  A másik  pedig  a 
környezet tudatos neveléssel kapcsolatos. Az úgynevezett szemléletformálási programok. Ez 
is  egy  100  %-os  támogatottsági  intenzitású.  Itt  a  pályázati  benyújtási  határidő,  ez  van 
hatodikától bocsánat, a másik van két hét múlva. De hát az is azért hamar itt van. Ez meg 
azért  lenne  fontos,  mert  azért  nálunk  van  probléma  ezen  a  területen  és  ma  is  többször 
előkerült ez a téma. Környezetvédelem, környezet tudatosság. És itt tulajdonképpen szintén 
olyan szakköröket, rendezvényeket, tábort, előadásokat lehetne szervezni akár óvodásoknak, 
iskolásoknak, vagy itt a településen élőknek, ami a mi településünkön is szükséges. Én azt 
kérem, hogy olvassa át mindenki a pályázati kiírást, és hogyha úgy ítélik meg, kedden tartunk 
egy rendkívüli ülést és akkor én javasolnám, hogy ezt is napirendi pontként tegyük be. És 
keddig  még  át  lehetne  tanulmányozni  és  beleférnénk  a  határidőbe.  Nekem  sem  volt 
mélységében ezt át tanulmányozni, mert ez mai anyag. Szerintem keddig elmélyedünk benne 
jó? Aztán kedden döntenénk róla, hogy részt veszünk-e. 

Óvári Márton képviselő: A bizottsági ülésen még volt szó az útpadkáknak az elkészítése.

Holczinger László képviselő: Igen, hogy kérünk árajánlatot.

Bendes István jegyző: Hogy 100 métert vegyünk figyelembe útpadka javításra. 

Óvári  Márton  képviselő: Kérjen,  három ajánlatot  az  Önkormányzat  100  méter  útpadka 
javítására általánosságban, amelyre három céget meg is jelöltünk.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó én a magam részéről támogatom.



Több kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./  A  Képviselő-testület  a  Devecser  Város  Önkormányzata  tulajdonában  lévő  utak 
útpadkáinak  felújítása  érdekében  árajánlatot  kérjen  be  100  méter  padka  javítására 
általánosságban az alábbi szervezetektől:
COLAS Hungária Zrt. Vállalat 1113 Budapest, Bocskai út 73.
baumidex Kft. 8400 Ajka, Ipari park, északi szektor 3/1.
STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. ép.
2./  A Képviselő-testület  kérje  fel  a  polgármestert  az  árajánlat  bekérésére  és  a  beérkezett 
ajánlatok képviselő-testületi döntésre történő beterjesztésére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

175/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./  A  Képviselő-testület  a  Devecser  Város  Önkormányzata 
tulajdonában  lévő  utak  útpadkáinak  felújítása  érdekében  árajánlatot 
kér  be  100  méter  padka  javítására  általánosságban  az  alábbi 
szervezetektől:

COLAS Hungária Zrt. Vállalat 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Baumidex Kft. 8400 Ajka, Ipari park, északi szektor 3/1.
STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. 
Infopark D. ép.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az árajánlat bekérésére 
és  a  beérkezett  ajánlatok  képviselő-testületi  döntésre  történő 
beterjesztésére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Mayer     Gábor     képviselő:   Én két dologban szeretném kérni a Képviselő-testület támogatását. 
Az egyik az, hogy most 28-ától a Római Katolikus temetőben takarítást szerveznek és sajnos 
ott különböző növényeket a kártevők megrágták és célszerű lenne ezeket elégetni. Ugye a 
rendeletünk viszont úgy szabályozza, hogy április végéig lehet égetni. Ezért én kérném a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mondjuk egy hetet, természetesen 10-től 18 óráig az ottani 
dolgozó, hadd égesse el ezeket a növényeket tulajdonképpen ott a területen.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Jó.  Én  azt  gondolom,  hogy  ennek  nincsen  akadálya. 



Szeretném megkérni képviselő urat, hogy akkor jelölje meg konkrétan az időpontot.

Mayer Gábor képviselő: 2016. május 30-tól, június 3-ig és 10-től 18 óráig.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó, ha az időpont megvan, akkor dönthetünk már most.

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a „Régi” temetőben 2016. május 30-tól 2016. 
június 3-ig 10 – 18 óra között a temetőben az összegyűjtött elszáradt növényzetet elégessék.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a temető 
üzemeltetőjét értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

176/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a „Régi”  temetőben 
2016. május 30-tól 2016. június 3-ig 10 – 18 óra között a temetőben 
az összegyűjtött elszáradt növényzetet elégessék.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről a temető üzemeltetőjét értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Mayer Gábor képviselő: A másik kérésem lenne, hogy a FIDESZ helyi csoportja szeretne 
egy ilyen baráti főzőversenyt rendezni és ehhez szeretnénk kérni a sportpálya mellett területet. 
Ez  július  2.-án lenne  és  a  környékbeli  önkormányzatokat,  polgármestereket  hívnánk meg. 
Jegyző úrnak jeleztem már.

Ferenczi Gábor polgármester: Hogyha már pártpolitika, akkor én azzal a kéréssel fordulok 
pártpolitikai  alapon  a  képviselő  úrhoz,  hogyha  most  támogatjuk,  hogy  a  FIDESZ  helyi 
szervezet igénybe vegye ezt a területet, akkor én szeretném kérni, hogy akkor a Jobbik helyi 
szervezet is igénybe vehesse. Jó. Tehát akkor úgy korrekt. 

Mayer Gábor képviselő: Természetesen.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ne,  hogy  később  azt  fogják  mondani,  hogy  a  koalíció 
létrejött meg egyebek. Természetesen akkor ez így korrekt. 

Több kérdés, javaslat nincs.



Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a 
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a FIDESZ helyi csoportja 2016. július 2-án 
Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő Sportpálya melletti parkban főzőversenyt 
tartson.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a FIDESZ helyi 
csoportját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

177/2016. (V. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a FIDESZ helyi csoportja 
2016. július 2-án Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
Sportpálya melletti parkban főzőversenyt tartson.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről a FIDESZ helyi csoportját értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos 

 

Ferenczi Gábor polgármester: Jó akkor majd ne felejtsük el azt se, amit én mondtam. Van 
még valami?

Kozma György képviselő: Ne felejtsük el itt a kereszteződést a Hősök terénél. Átalakítás 
folyik, amire más irányú rákötést alakítanak ki, úgy látszik. Ott milyen módon lesz kialakítva 
az a kereszteződés. Hogy fog oda kerülni? Tehát a régi kereszteződés fog vissza kerülni, vagy 
pedig új kialakítás várható?

Ferenczi Gábor polgármester: A Deák téri kereszteződést mondja?

Holczinger László képviselő: Igen. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Képviselő  úr  éppen  ma  volt  egy  egyeztetés.  A közúttól 
Zsigrai Bence le is utazott hozzánk, mert az ingatlantulajdonosok kérdezték, hogy hogyan lesz 
ott megoldva parkolás. Én azt gondolom, hogy sikerült ma egy olyan megnyugtató megoldást 
találni,  amit  mindenki  elfogadott.  Hivatalosan  plusz  parkolót  már  nem  tudunk  fogni 
kialakítani, mert 2013-as kivitelezési engedélyek vannak. Megvizsgálja a műszaki ellenőr azt, 
hogy áruszállítás céljára a háztartási boltnál hogyan lehet kialakítani úgy az útpadkát, hogy 
oda teherautó le tudjon parkolni áruszállítás céljára. A gumi műhelyt nyitó vállalkozó pedig 
elfogadta azt a javaslatot, hogyha át lesz adva az új kereszteződés és meg fog szűnni ott a 
behajtási lehetőség a temetőtől. Akkor már nem lehet jobbra rögtön egyenesen bemenni oda a 



parkolóba,  hanem lesz egy épített  padka.  Akkor felfestéssel  fogjuk megoldani,  hogy ő az 
autókkal,  teherautóval  be  tudjon járni  a  kapualjba.  Igazából  úgy gondolom,  hogy tényleg 
találtunk megoldást mindenki számára elfogadhatóan.

Óvári  Márton  képviselő: Mert,  az  egyeztetés  után  több  helyi  vállalkozó,  kettő  helyi 
vállalkozó felhívott minket, hogy esetleg, mivel nem tudtak ott lenni az egyeztetésen még egy 
egyeztetést tartanának szükségesnek. Szeretnék javasolni, hogy polgármester úr tartson még 
egy egyeztetést. Csak ugye 12 óra 20 perckor értesültek, hogy 13 órakor lesz egyeztetés és 
ezért nem tudtak ott lenni. És tiszteletteljes kérésük, hogy ha van rá mód, akkor még egy 
egyeztetést tartsanak.

Ferenczi Gábor polgármester: Én nagyon szívesen egyeztetek, csak a Zsigrai Bencét nem 
fogom tudni még egyszer lehívni.

Holczinger László képviselő: Hadd, mondjam el, hogy közben délután én beszéltem a Fekete 
János vezérigazgató úrral. Ő kérte a műszaki ellenőrt, illetve a Zsigrai urat, hogy vegye fel  
velem a kapcsolatot és akkor egyeztetünk egy időpontot a polgármester úr jelenlétében, és a 
tulajdonosoknak a jelenlétében és akkor megnyugtató kialakítás fog történni.

Ferenczi Gábor polgármester: Ugye ez történt ma is. Ugye ketten ott voltak, ketten nem 
tudtak eljönni, ennyi történt. 

Holczinger László képviselő: Veszprémből nem tudtak elindulni, mert későn szóltak.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Világos. Persze. A múlt héten kérték, de mondom nincs 
ennek  igazából  akadálya.  Én  azt  tudom  mondani,  hogy  nyilván  azt  nem  akarom 
megkockáztatni, hogy 13-as engedélyezési terveket, egyeztetett terveket itt újra gondolni.

Holczinger László képviselő: A közlekedési felügyelet partner ebben, hogy a helyi érdekeket 
is figyelembe véve módosítsa.

Ferenczi  Gábor polgármester: Csak nem tudjuk teljesen átmódosítani  azt  a  közlekedési 
rendet. Azt meg lehet tenni, hogy maga a parkoló az már önkormányzati terület, ott már mi 
alakítjuk ki a forgalmi rendet, mi alakítjuk ki, hogy hogyan legyenek a parkolók. Akkor ebbe 
már  bele  tudnak  az  ingatlan  tulajdonosok szólni.  Először  én  is  megijedtem megmondom 
őszintén, mert úgy tűnt, hogy ott nem is lehet egyáltalán parkolni. De szó sincs erről, mert 
egyébként a téren lesznek parkoló helyek és nem lehet ott össze-vissza megállni.

Holczinger László képviselő: Pár szegélyt kell és akkor már meg is oldódott a probléma.  És 
akkor ott mindenki tud rakodni. Fognak jelentkezni.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Nyitottak  vagyunk  természetesen.  Ha  lehet  segíteni  és 
tudunk, akkor állunk rendelkezésre. Szeretne még valaki?

Holczinger László képviselő: Még egy zárt ülés lesz.
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