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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi;
Oktatási, Kulturális és Sport; valamint Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottságainak 2017. február  13-án  (hétfőn) 13 órai kezdettel
megtartott együttes nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

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

 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:
 
Mayer Gábor         bizottság elnöke
 

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

Távolmaradásukat előzetesen nem jelentették be:
Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság tagja
Horváth Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja
Séfer Hajnalka Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Bognár Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja



Tanácskozási joggal jelen vannak:
Ferenczi Gábor polgármester
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
Ács Attila Devecseri Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgató
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár- és Művelődési Ház igazgató

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Vörös Istvánné jegyzőkönyvvezető

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

A nyilvános ülést megnyitom.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság még nem
határozatképes.

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

A nyilvános ülést megnyitom.

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

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

N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

1./ A  helyi  iparűzési  adóról  szóló  13/2014.  (X.  2.)
önkormányzati rendelet módosítása 

Ferenczi Gábor
polgármester

2./ A szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

3./ Devecser Város Önkormányzata középtávú tervének
elfogadása

Ferenczi Gábor
polgármester



4./ Devecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

6./ Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  Alapító  okirat
módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

7./ Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Intézkedési terve Ferenczi Gábor
polgármester

8./ Király Jenny kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

9./ Településrendezési eszközök módosítása Ferenczi Gábor
polgármester

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

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

12./ A Devecseri  Család-  és Gyermekjóléti  Központ és Szolgálat
kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

13./ Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

14./ Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

15./ Zeneiskola kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

16./ Nőnapi virág vásárlása Ferenczi Gábor
polgármester

17./ Városi rendezvénynaptár Ferenczi Gábor
polgármester

18./ LHW-749 frsz-ú gépjármű üzemeltetése Ferenczi Gábor
polgármester

19./ Vegyes ügyek

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Javaslom,  hogy a kiküldött meghívó szerinti
napirendi  pontokat tárgyaljuk meg. A jelenlévő bizottsági tagok száma 4  fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. 

A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 4  igen szavazattal –
egyhangúlag – a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:



2./ A szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

9./ Településrendezési eszközök módosítása Ferenczi Gábor
polgármester

19./ Vegyes ügyek

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Tisztelt Bizottság! Szeretném tájékoztatni a
Tisztelt Bizottságot, hogy a  Képviselő-testület felhatalmazott azzal, hogy az ipar területen
lévő engedélyeknek a beszerzésébe, illetve azoknak a megszerzésében segítsek, valamint az
úgynevezett Intézkedési terv elkészítésében is a könyvvizsgálói jelentés alapján. Mind a
kettőben részt vettem. Az Intézkedési terv elkészült. A másik feladatnak nem tudtam eleget
tenni, és nem is fogok eleget tenni, tekintettel arra, hogy a közlekedésfelügyeletnél kiderült,
hogy engedélytől eltérő építkezés folyt. A  tervek azok 7 m-es szilárd burkolatú útra
vonatkoznak, de ténylegesen 5 m szélességben készültek el. Abban tudtunk megállapodni,
hogy egyelőre nem foglalkoznak az üggyel, de ha fél éven belül nem lesz intézkedés, akkor
engedély nélküli módosításnak, építésnek tekintik és megbüntetik az Önkormányzatot, ami
annyiba kerül a büntetés, minthogyha az Önkormányzat elkészítené. Minimum 5,5 m szélesen
kell a magyar szabványoknak megfelelően elkészíteni az utat. A szélesítés után pedig a 2 cm
vastag koptatóréteget rá kell tenni arra az útra. Megmondom őszintén nem értettem vele
egyet, mert az egy külső út. A befelé vezető út az 4  m széles, de a jelenlegi jogszabályok
szerint meg kell oldani. A másik kettő, az úgynevezett elektromos áram, és a  csatorna, és a
vízellátás engedélyezése folyamatban van. Már a beruházó az E-ON volt, úgyhogy az E-ON
saját magának fogja  megadni az engedélyt, az hamarosan elkészül. A másik pedig teljes
mértékben folyamatban van. A mendemondát elkerülve, azért szeretnék egy tájékoztatást adni,
mert eleve ott kezdem az egészet, hogy amikor az átadott pénzeszközöket tárgyalták annak
idején a Képviselő-testület, vagy a megállapodás megszületett már a közbeszerzési kiírás is
úgy történt, hogy az 589 m-en 5 m széles aszfalt burkolat készül, és a 210 m-en, pedig 7 m
szélességben kerül az alsó burkolati rész kialakításra. A déli úton pedig 5 m széles aszfalt
burkolat. A déli út az a  szennyvíztisztítóhoz bevezető út. Az északi úton pedig, amit most
tárgyaltunk, ami most értékesítésre fog kerülni ez pedig 2 m szélességben murvás út és el is
készült. Ezzel én szeretném azt a megbízatást megköszönni és tulajdonképpen a továbbiakban
nem  szeretnék ebben a tevékenységben részt venni. A költségvetés elfogadásánál javaslom,
hogy ezeket a költségeket tegyük be, mert akkor  nem  kapunk  engedélyt. Egyébként az
okiratokból az is kiderült, hogy nem önkormányzati tulajdonba kell, hogy kerüljenek ezek a
közművek, hanem a Kft.-nél maradnak. A megállapodásban így szerepel, hogy a Kft.-nél
marad a vagyon. Eddig nem tudom, hogy miért nem került ez felszínre. És én ezt itt le is
zárnám. Köszönöm szépen. Utána majd lehet ezt folytatni. 

Óvári  Márton  Szociális  ,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság   tagja: Mennyibe fog ez kerülni?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A burkolatszélesítés  az kb. olyan 3 és 3,5
millió forint. De az egész aszfalt burkolat.



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

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nem. Gyakorlatilag 50 cm szélességben ki kell
szedni, el kell helyezni az aszfalt burkolatot és utána a teljes területet, amibe beletartozik a
mostani aszfalt is, koptatóréteg. Hát olyan 8-10 millió forintba fog kerülni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hogy lehetséges, hogy ez a helyzet állt elő?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ezt kérdezném a hivataltól. Kérdezném az
akkori vezetéstől. Az ügyvezető így kapta meg. Nem tudom, kiírta ki  a közbeszerzési
pályázatot?

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: A Balikó ügyvéd írta. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De kinek a megbízatásából?

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: A Kft. bízta meg, de az adatokat az Önkormányzat adta.

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

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: A Kft. forrását a 2017. költségvetésben is több mint 5.000.000,-Ft-ra
becsülte. Egyébként meg a Kft.-nél lévő pénz. 

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Ott volt.

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Hát meg kell keresni a forrását. Meg kell csinálni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Így van. Köszönöm szépen. Én is erre
gondoltam. Én javasolni fogom a felhalmozásit.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Azért ez egy hatalmas kár. Mind emellett azt gondolom, hogy
szó nélkül nem lehet elmenni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nem szó nélkül, de inkább ez egy öngól
magunknak, az Önkormányzatnak. Nem akkor kell a problémát megoldani, amikor már nem
lehet, hanem akkor kell megoldani, amikor meglehet. De a tervező is hibás, aki
tulajdonképpen az engedélyező hatóság felé, ha elmentek volna, amikor a kivitelezés
kezdődött, illetve közbeszerzési pályázat kiírásra került akkor a hatóság egyből mondta volna,
hogy módosítani kell az engedélyt és 5,5 m szélesre kell megcsinálni a burkolatot. Ennyi lett
volna az egész. Utólag én ezt hiába próbálom rendezni. Ők hivatalból nem tudják a jelenlegi
jogszabályok értelmében ezt engedélyezni.



N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:

A  helyi  iparűzési  adóról  szóló  13/2014.  (X.  2.)  önkormányzati  rendelet
módosítása

Előadó: Holczinger László bizottság elnöke

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Írásban az előterjesztést mindenki megkapta. A
következőről van szó, hogy az egészségügyi vállalkozók, a háziorvosok kéréssel fordultak az
Önkormányzathoz,  hogy  az  iparűzési  adó  alól  mentesítést  kapjanak.  Az  előterjesztésben
szerepel, hogy az iparűzési adót engedjük el. De szerepel abban a védőnői szolgálat is. Nem
tudom, hogy aktuális-e, mert a védőnői szolgálatnál nincs vállalkozói tevékenység.

Bendes István jegyző: Sajnos nincs. De ha valaki átmenne azzá, akkor ő is kapja meg. De
úgy külön nincs.

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

Kovács László alpolgármester megérkezett az ülésterembe.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Most jelen pillanatban van egy olyan, hogy
3.500.000,-Ft-ig, 80%-os értéken figyelembe lehetne venni. De gyakorlatilag most arról van
szó, hogy mi akkor most éljünk ezzel a lehetőséggel. Nem egy akkora bevétel kiesést jelent.
De az orvosoknak is a finanszírozása eléggé gyenge. Megkérdezem, hogy kinek van kérdése,
véleménye.  Amennyiben  nincs,  aki  egyetért,  hogy  a  vállalkozásban  végzett  háziorvosi
tevékenységre, valamint a védőnői szolgálatnál, hogyha esetleg valaki vállalkozó lesz, akkor
az ipaűzési adó alól mentesítést kapjon.   

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Egy pillanat. Az egészségügyi szakszolgálat is beletartozik ebbe?

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

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Hát, ez az.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Amint mondta az elnök úr is, hogy van lehetőség a vállalkozói
védőnői szolgálat számára is. És ehhez van egy másik jogszabály, ami kimondja
egyértelműen, hogy háziorvosi alapellátás. Tehát a háziorvos, a fogorvos és a védőnő. Ezt a
hármat tartalmazza.



Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Így van. De ez egy másik szabályzatunk, nem?

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

Dukán     Gabriella     aljegyző: Nem. 

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

Dukán     Gabriella     aljegyző: Ezt a helyi adókról szóló törvény szabályozza. 

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Mire gondolsz egyébként? A szakrendelőre gondolsz?

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: A szakrendelőre gondolok, mert a  múltkor volt  arról szó, hogy valamilyen
módon hozzájárulni a tevékenységükhöz. És pont azt kérték, hogy az iparűzési adó járuléknál
a bért, hadd vonják le, hogy ezután ne kelljen fizetni az iparűzési alapból. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Gyakorlatilag a törvény szerint. Mert a
vállalkozásoknál is  úgy van az orvosoknál, hogy 2.500.000,-Ft-ig az árbevétel 85 %-a után
átalányt fizethetnének, 50.000,-Ft-ot, a fölött pedig az úgynevezett 2 %-ot. De kivételt képez
ezek alól az alapellátásban foglalkoztatott orvosok. Ide sorolta ezeket. De én sem találkoztam
a szakszolgálattal.

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek,  hogy a  helyi
iparűzési adóról szóló 13/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

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

28/2017.     (II.     13.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja  a  Képviselő-
testületnek,  hogy  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló  13/2014.  (X.  2.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét
alkossa meg.

2./     Napirendi     pont:



A szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta.
Az  előterjesztésben  szerepel,  hogy  55.360,-Ft-ot  kapunk  per  fő.  A  teljes  költség  az
20.779.460,-Ft.  Az Önkormányzatnak 3.600.000,-Ft-jába kerül.  Számoltam másként  is,  de
közben lehet azzal számolni, hogy közel 4.000.000,-Ft. Az előterjesztésben szerepel, és ez
úgy lett  kiszámolva, hogy 5 %-os emelésről van szó. Egyben szeretnék akkor javítani, az
úgynevezett 45.000,-Ft-tól – 65.000,-Ft-ig, mert ott az 5 % az 310,-Ft-ra jön ki. Akkor már
legyen egységes és akkor ne legyen az egyiknél kevesebb, a másiknál több. 

Bendes István jegyző: A második sornál a 300,-Ft az legyen 310,-Ft?

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

Bendes István jegyző: Az első sor a 210,-Ft, az maradhat?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A többi mind maradhat, mert mindegyiknél 1,5
%-kal nő. Az igénybe vevők száma 112 fő. Az éves adag pedig 29.217 db. 711,-Ft-ra jön ki a
tényleges. A kettő közötti különbség az az úgynevezett 3.500.000,-Ft, illetve 4.000.000,-Ft.
Hát ennyivel járulunk ide is hozzá. Megkérdezem, hogy kinek van kérdése, véleménye.

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Kérdésem lett volna. De költői igazából. Tehát most az alapanyagárak, a
nyersanyagárak az Áfa miatt csökkennek. Az energia csökken. De mégis emelkedik. Értem
miért, meg támogatom is. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A bérek megemelkedtek. Még arról nem is
beszéltünk, hogy a következőben, a költségvetésnél lesz majd egy javaslat, az óvodai
konyhánál, pont a bérezésnél, mert azokat nem tudom, hogy most hogyan lettek rendezve,
vagy rendezve lettek-e, mert tavaly kaptak egy ígéretet, hogy külön megkapják. Most ez
gyakorlatilag kimondottan a 711,-Ft-os költségre vonatkozik. És a nyersanyag költségnél
felmerült egyébként, hogy a sertés hús, és a baromfi hús ára csökkent, hogy ez mit jelent. Én
próbáltam tájékozódni, és azt mondták, hogy  a többi az emelkedett. Azért majd a
költségvetésnél erre még lesz egy-két véleményem. 

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Át kell nézni a költségvetési kalkulációt.

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Fel kell emelni és akkor a munkabéreknél ezt kompenzáljuk.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Így van. A költségvetésnél ott  majd külön



visszatérünk. Megkérdezem, hogy kinek van még kérdése, véleménye.

Több kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  szociális
étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.
 

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

29/2017.     (II.     13.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A  Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy a szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

Óvári  Márton  Szociális  ,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság    tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati
rendeletét alkossa meg.

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

5/2017.     (II.13.)     SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális étkezésért fizetendő
térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

3./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata középtávú tervének elfogadása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Anyagot még nem kaptunk.

Dukán Gabriella aljegyző: Célszerű lenne együtt tárgyalni a költségvetési rendelettel. 

Bendes István jegyző: Holnap hozzuk, csak annyi most, hogy nem tervezünk hitel felvételt.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Tudomásul vesszük, hogy nem tervezünk hitel
felvételt és akkor be is fogjuk tartani. Megkérdezem, hogy kinek van kérdése, véleménye. 

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2017. évi
költségvetési évben hitelfelvételt ne tervezzen.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

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

30/2017.     (II.13.)     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a 2017. évi költségvetési ében hitelfelvételt ne tervezzen.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

 Határidő: azonnal

4./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az  írásos  anyagot  mindenki  megkapta.
Gyakorlatilag nem egy jól finanszírozott település lettünk. A normatív támogatások azok, itt a
szöveges  részben  majd  vissza  fogunk  térni.  Először  menjünk  végig  a  táblázatoknál.  A
táblázatoknál  szerepel,  hogy  mit  szeretnénk,  vagy  mit  gondolunk.  A  bevételeink  azok
egyébként majd nem ugyan úgy alakultak, mint a korábbi években. De sajnos az úgynevezett
köztemető fenntartása,  valamint  a közvilágítás,  az  nagyon minimális  támogatást  kapott  az
államtól. A közvilágításra nem kapunk, mert jól működő, finanszírozott település vagyunk,
mert  jó  az  iparűzési  adónk.  A szociális  étkeztetésnél  elmondtam  már,  hogy  a  térítésnél
6.200.000,-Ft,  a  kiadásunk  az  pedig  több.  Itt  a  bevételi  oldalaknál  azok  a  pénzeszközök,
amelyiket  az  állam adja,  meg,  majd  amik  a  bevételekből  származnak,  ezeket  külön  nem
tudom, itt azért majd ezt össze kell hangolni, mert az egyik hozza a másikat. A kiadásokhoz
kell majd párosítani a bevételeket. Ezért addig nem térek ki olyan különösebben rá. Van egy-
két tétel. Az ingatlan értékesítése kb. 10.000.000,-Ft körüli bevétellel számolunk, többel nem
lehet. Az iparűzési adó bevételnél a korábbihoz képest, majdnem 40.000.000,-Ft-tal meg van
emelve ez az úgynevezett 2016. évi pénzszámhoz lett igazítva. Bízom benne, hogy megjön. A



közfoglalkoztatottaknak a pályázata kevesebb. Bízunk benne, hogy ezek meglesznek. De hát
érdekesen  fognak  alakulni  majd  itt.  Azok  a  feladatok,  amelyek  korábban  meg  voltak  a
finanszírozások  majdnem  mindenhol  megmaradtak.  Iskolánk  nincsen,  úgyhogy  ott  nem
számolunk ezzel, mert csak óvodánál vannak. Az óvodai árbevételnél, illetve bevételnél nem
számolunk  azzal,  hogy  a  vidéki  gyermekek  után  az  önkormányzatok,  valamilyen
hozzájárulást  fizessenek.  Ez  egy  kicsit  úgy  érzem,  hogy  nagyon  nagylelkűek  lettünk,
elengedtünk Pusztamiskének. De hát a normatív támogatások igénylése miatt jobb, hogyha
közösen tartjuk fenn. A közvilágítás kiadásokra menjünk rá.  A közutak,  hidak támogatása
hasonló, mint a tavalyi évben. Ezeket ésszerűen használjuk fel. Megfelelően ugyan úgy, mint,
ahogy a tavalyi évben elköltöttük azokat a pénzeket, a padkára, a kátyúkra, az idei évben előre
tervezzük be. Azt szeretném, hogyha azok a pénzek, amik itt jelölve vannak, még az első
félévben kerüljenek elköltésre, amíg van pénz.

Bendes István jegyző: Hangzott  el  egy javaslat  Mayer  Gábor képviselő részéről.  Ez egy
ésszerű javaslat, hogy a közútnál most tervezzük be a megvalósítandó kötelező utunkat, azt
most fejezzük be.

Mayer Gábor Oktatási, Kulturális, és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Azért meg kell vizsgálni a város területén is, mert volt és van-e valahol nagy
baj. Attól függetlenül,  hogy ott  van egy keretösszeg tulajdonképpen azt mindenféleképpen
célszerű oda ki. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Oda az Ipari Parkba? Jó.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Hát csak erre ugye meg volt a pénz eredetileg, amikor az
Ipari park kialakult. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nem. Pont az a probléma, pont azért lett így
kiírva.

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor 5 m volt betervezve?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Nem. Eredetileg 7 m volt.  Amikor a pénzt
szedték össze a pályázatok alapján akkor derült ki, hogy annyi.

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor ennek azért utána kell nézni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Jó.  Utána  kell  nézni,  de  én  ebből  már
kimaradok. A következő a közvilágítás. Egy fillért nem kapunk rá. Tavaly 9.800.000,-Ft volt.
Az idei évre 13.538.000,-Ft van betervezve ténylegesen, a Kinga szerint ennyi a fogyasztás.
Én beszéltem az E-ON-s villanyszerelővel, aki bizalmi állásban dolgozik itt és ő felel ezekért
a rendszerekért, kérjen egy felülvizsgálatot. Előfordulhat, nem akarok rosszindulatú lenni, de
lehet, hogy valaki csáklyázza. Mert azért furcsa, hogy pont a Virágzó utca környékén van a
mérő és ott emelkedett meg lényegesen a fogyasztás. 

Mayer Gábor Oktatási, Kulturális, és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi



Bizottság tagja: Nem lehet a földben olyan vezeték, ami még megmaradt és ott mér?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Hát  ezekért.  Hát  az  a  helyzet,  hogy ez  a
korábbi években 6.000.000,-Ft volt. Ez a 3 évben felment duplájára. 

Mayer Gábor Oktatási, Kulturális, és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Mert ha 14.000.000,-Ft, akkor tényleg el kell gondolkodni, lehet, érdemes
lenne kicserélni a lámpatesteket pályázatból.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az azért egy kicsit veszélyes.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem lesz olcsó.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hadd, tegyem még hozzá,  nagy szerencse,
hogy nem ugrottunk bele. 

Mayer Gábor Oktatási, Kulturális, és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Lehet, hogy akkor. De lehet, hogy az óta már más a helyzet.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem lehet, hogy a Lakóparktól? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: 2015-től? 

Ferenczi Gábor polgármester: 2015-től.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor már működött a Lakópark. Mindegy
meg kell nézetni.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Meg kell nézetni. A Virágzó utca elején
vagyok. Rengeteg trafó miatti áram kimaradás van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Lehet, hogy onnan van. Előfordulhat,  hogy
valami gond van. Menjünk tovább. Az a helyzet, ez itt sok. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A trafó az újra indulásnál nagyon sok
áramot vesz fel.

Bendes  István  jegyző: Már  megvannak,  hogy  hol  vannak  drasztikus  emelkedések.
Kigyűjtettük. Bekérjük a vizsgálatát. 

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



Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A következő a  kiadásoknál,  a közterület,  a
mezőőr rendben van. A szociális étkeztetés,  itt  van a 4.000.000,-Ft, amit én kiszámoltam,
3.500.000,-Ft, 4.000.000,-Ft-tal  kell  hozzájárulni.  Az iskolai étkeztetés az 6.000.000,-Ft-tal
kerül többe, mint a tavalyi év. Ezt nagyon nem értettem. Nem is értem, mert itt a nyersanyag
az kevesebb lett. Ezt majd kérem megnézni, hogy ez miből adódik. Igaz, hogy a bérek azok
emelkedtek, annak következtében. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság elnöke; Gazdasági  és Ügyrendi
Bizottság tagja: A nyári  étkeztetés  esetleg.  Nem tudom, hogy az is  esetleg pluszt  jelent.
Nyáron főznek az iskolában.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Hát ezt meg kellene nézni holnap esetleg.  

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság elnöke; Gazdasági  és Ügyrendi
Bizottság tagja: A nyári szociális étkeztetés esetleg. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Azt  megnéztem,  de  az  azért  kevesebb
egyébként. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság elnöke; Gazdasági  és Ügyrendi
Bizottság tagja: Mert, ha 6.000.000,-Ft-tal több, akkor tényleg el kellene gondolkozni azon,
hogy lehet, hogy ki kell adni vállalkozónak. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Ez a tény.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen, akkor ez a tény alapján van. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor előirányzat volt 34.000.000,-Ft, de nem az
volt a tényleges, hanem a 2017-es előirányzat. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Meg kell nézni, mert nem tudom, hogy mi
okozza egyébként ezt a korábbi emelkedést. A másik az.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Bocsánat elnök úr, csak annyit szeretnék ehhez mondani,
hogy 1 emberrel megnöveltük a létszámot. Azért az sem mindegy, hogy plusz 1 szakácsot
foglalkoztatunk, helyi munkaerőt.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Miért nem látjuk a tényt?

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

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Ne haragudjál meg, de holnap dönteni kell valamiben és én holnap látom a



tényt.  Azért maradjunk annyiban, hogy egy előkészített anyagot megfelelő időben, hogy
megfelelő módon át lehessen nézni.

Bendes István jegyző: Nem kell holnap még dönteni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Holnap be lesz nyújtva az első olvasatra.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: A tényből indulunk ki. A terv az csak egy dolog.

Bendes     István     jegyző: A tény, zárszámadás az csak áprilisban lesz. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ez az első olvasat és ezt beterjesztjük.
Tulajdonképpen még ezen változtatunk úgy is, mert vannak még tételek.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A következő az  iskolai  intézményben  a
munkahelyi étkeztetés. Megmondom őszintén ez egy kicsit kellemetlen volt és ki kell
mondani, hogy ingyenes étkeztetést ne biztosítsunk, mert nem célszerű. Mindenki megkapja
még  plusz cafeteriát.  Én azt mondom, hogy a konyhai dolgozók kapják meg a nyersanyag
norma alapján a térítési lehetőséget, az is egy óriási. De a többi, aki innen kapja, nem tudom,
hogy kik kapják innen, nem is akarok abba belemenni, hogy kik azok az ingyenes étkeztetők,
azokat ne dotáljuk. Nem akarok én senkit sem megbántani. Úgyis én leszek a mumus, mert
már hallottam, hogy miért nem kapnak intézményeknél béremelést, mert én kifogásoltam. De
hát ezt lehet mondani. Én a tényekre alapítok. Én nem foglalkozok azzal. Én ezt az
étkeztetést, ezt nem tudom, mert ez dupla finanszírozás.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Tehát te nem támogatod a munkahelyi étkeztetést.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én úgy támogatom, hogy a nyersanyag
normából. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: A terv volt a nulla. Mennyi volt a tény?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Annyit szeretnék mondani, hogy ebben az
előirányzatban van az iskolai konyha globálisan, mert ez felnőttekre és gyerekekre is
vonatkozik. És akkor a létszámban, vagyis az adagok arányában meg kell osztani a konyhai
élelmezési költségeket. Mondom, hogy10 % a felnőtt adagok száma, és 10 % a gyerek, és
akkor ebben elosztott arányban van a költsége. Tehát maga az ingyenes közétkeztetés, a
szociális étkeztetés.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A 170.000,-Ft igen. 



Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: 170.000,-Ft körül mozog, az nincs benne.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: És akkor az, hol van?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Nincs ide beírva.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De adjuk. Hát, akkor meg?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Igen jó, hogy mind erről szó van csak én azt akartam
mondani, hogy akkor ne várjuk el, hogy innen a 700 ezer eltűnik, mert a 700 ezernek itt kell
maradnia.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó, akkor maradjon ott. De akkor ezt is
szabályozni kell nekünk, hogy ki kaphat. Mert, aki mosolyog, az kaphat, aki nem mosolyog,
az nem kaphat, vagy mi alapján mennek. Szóval ezt a dupla támogatást személyiségi jogra
hivatkozva nem szabad tudni, hogy ki kapja. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: De annyit azért el lehet mondani, hogy az iskolában kapott az
összes technikai dolgozó.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó, akkor el kell döntenünk, vagy maximum
meg tudjátok szavazni, mert én ebben nem.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Azt azért el lehet mondani, hogy most azért nagyjából
rendezték, rendezzük a béreket és ezen kívül van egy béremelés az iskolában a technikai
dolgozóknál.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Hiszen ez államilag.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. De nekünk kell biztosítani az összeget.

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

Ferenczi     Gábor     polgármester: Viszont a cafeteriát meg úgy néz ki, hogy nem fogják kapni a
karbantartók.

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

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát a KLIK-től, oda tartoznak.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Sajnos, hogy akkor nem kapják. De akkor azt



most mi vállaljuk fel? Most nem akarom én, ha a központ nem adja ezeket a juttatásokat,
akkor most az önkormányzat adja ezeket a külön juttatásokat. Hát most ez egy idegen
szervezetnek a finanszírozása, dolgozói finanszírozás. Én nem akarok senkit sem, de ez, meg
egy másik kategória ez az ingyenes étkeztetés is. Ha ezt valaki megvizsgálja. Én átnéztem az
adós jogszabályokat, ez egy dupla finanszírozás. 39 %-ot rá kell tenni még ezeknek az
étkeztetési díjra. Hát azért, szóval nem szabad ezt. A hivatalnak a költségvetése összesen
134.923.000,-Ft-ra emelkedett. A tény mennyi volt Kinga?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: 138.740.000,-Ft volt a tény.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: 138.740.000,-Ft? Hát akkor jó. Hát az a végén
van, amikor rájön még a közterület rendezés.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Az összesen. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A 138 millió összesen.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Az igazgatásit meg tudom mondani külön. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az kell nekem az igazgatási. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Az igazgatás 131.227.000,-Ft volt a tény.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Miért emeljük 139 millióra? Mi az oka? Mert akkor
most felemeljük 4.800.000,-Ft-tal. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát mert tavaly is annyi volt az előirányzat.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nem, 131 volt az előirányzat. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: 131.228.000,-Ft volt a tény. Akkor az előirányzatot
felemeltük 134.900.000,-Ft-ra.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Most gyakorlatilag a  tény 131 lett, és a tény
134-re emeltük most fel. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: A kötelező minimálbér itt is ugyanúgy emelkedett 161.000,-Ft-ra.
Meg aki visszajött dolgozni, GYES-en volt, eddig nem kapott.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Tehát a személyi növekedett, járulék csökkent, a dologi
meg majdnem azonos volt. 

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



Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor majd a tényekhez hozzáállítjuk,
megnézzük, hogy mennyi volt a tény, ha már máshol is hozzányúlunk. Jön a könyvtár és a
művelődési ház. Gyakorlatilag itt 62.278.000,-Ft-ra jön ki. Azt azért el kell mondani, hogy
5.400.000,-Ft az állami támogatás. Van egy bevételi oldala a 2.000.000,-Ft-os és van egy 5
millió valahány ezer forintos. Összes bevétel 9.145.000,-Ft és 53.000.000,-Ft-ot kell
hozzátenni. Nagyon sajnálom egyébként, de azokat a későbbiek során itt, a hátoldalon vannak
itt fejlesztési lehetőségek. Hangosító személyzet. Aztán különféle rendezvény sorozatok. Én
azokat nem javaslom, hogy azok kerüljenek megtartásra. Minden alkalommal ez többlet
kiadást jelent. Ennek a forrását meg kell keresni. Egész addig tulajdonképpen én ezt nem
tudom elfogadni.  Ugyan ez van, ugyanez vonatkozik egyébként, nem akarok előre menni, a
nőnapi rendezvényre.

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

Én annak idején saját pénzemből vettem meg a virágot. Külön rendezvényt nem tartottunk.
Most nem az a 370.000,-Ft, de sok kicsi, sokra megy. Engem akkor letámadott mindenki. A
régi képviselők azok tudják. És én a saját pénzemből finanszíroztam, mert ez egy kommunista
rendezvénynek volt be állítva. És tulajdonképpen még majdnem azt is számon kérték tőlem,
hogy hogy merek én a saját pénzemből is megemlékezni a hölgyekről. De, így volt? Így volt.
Rendbe van. Ez folyamatban van.

Bendes     István     jegyző: Annyit még el kell mondani, hogy ebből a 64.000.000,-Ft-ból még
nincsen levéve, levonva, hogy 3 személynek a munkahelye megszűnt valósan a könyvtárnál.
Az, hogy megszűnt egy olyan 6-8 millió forintos tétel, az egész járulék résszel csökkenthető.

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

Szabó     Kinga     pénzügyi     vezető: Az a dolgozói létszám már levonásra került belőle.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ez a mostani adat, elnézést kérek jegyző úr ez
már a mostani alap. Bent voltam.

Bendes     István     jegyző: Itt akkor nem tudunk megtakarítani.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nem, nem. Ez a mostani alap teljesen. Itt a
rendezvényeken lehet találni pénzeket. Nem tudok mást mondani. A jelenlegi létszám alapján
van megállapítva. 

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Akkor a könyvtár létszám változásai is bent vannak?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Minden bent van. Gyakorlatilag azok a
változások. Végig néztem, nem tudunk mit tenni.

Mayer     Gábor   Oktatási, Kulturális, és Sport Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Én úgy emlékszem, tavaly emeltük 69 millió forintra.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A tavalyi az nem lesz több.

Mayer     Gábor   Oktatási, Kulturális, és Sport Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Akkor nem volt olyan, hogy a 3 millió forintos pályázat benne volt? 

Kozma     György   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság;  valamint  Oktatási,  Kulturális,  és
Sport Bizottság   tagja: De mutatott, valami pályázatot.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: 3.000.000,-Ft-ot nyertünk egy pályázaton.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A 3.000.000,-Ft-os pályázat. 

Kozma     György   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság;  valamint  Oktatási,  Kulturális,  és
Sport Bizottság   tagja: És az akkor mennyi volt? 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: A tavalyi  tényadat  az  64.124.000,-Ft volt és ebben
benne volt ez a 3.000.000,-Ft, meg hát a dolgozók is, akik elmentek.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De  hiába a mostani állapotnak megfelelően
van. Ezért mondtam, hogy azokat a tervezéseket, amivel számoltunk, hogy hangosító meg
egyéb, ezeket sajnos ki kell venni. Azokkal nem lehet számolni. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: De most már csak egy hangosító van bent. 

Ferenczi Gábor polgármester elhagyja az üléstermet.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Hát azt ki kell venni, majd azt elfogadjuk a
költségvetésünkben. Hát az úgy nem megy ám, hogy meghúzom a kisujjamat, aztán
meghúzom a nagyot, aztán majd visszaállítom. De gyakorlatilag, ha ráütők mindegyik fog
fájni. 

Kozma     György   Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság;  valamint  Oktatási,  Kulturális,  és
Sport Bizottság    tagja: Hát, akkor miért kell február 27-ig ez az  egész koncepcióváltozás?
Miért nincs beépítve a tervbe?  Milyen tervet fogadunk el, hogyha egész egyszerűen ilyen
elkészítetlen maga a terv kimutatás is?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Egyébként ennek a szépséghibája.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Kikérem magamnak, hogy előkészítetlen a terv.

Bendes     István     jegyző: Azok a dolgozók vannak bent, akik vannak. Én azt hittem az a 3
dolgozó is bent van.

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



Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nem, mi leegyeztettük.  Elnézést jegyző úr mi
legyeztettük. A következő, én azért mondtam, hogy itt a rendezvényeknél kell. Mert, lehet úgy
is kezelni, hogy megszavazzuk, de holnap után az van, hogy megszavaztátok, akkor most mit
akartok.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Első tervezetben kell elfogadni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Így van az első tervezetben. És a ténylegeset
akkor, amikor megszületett. Akkor menjünk tovább. Az óvodánál a 168.000.000,-Ft, 161 volt
a tavalyi. A következő, itt azért azt tudni kell, hogy itt ez társulásban működött tavaly még az
óvoda. Idén már nem társulásban működik, hanem önállóan fog működni. Itt a másik az, hogy
itt az óvodánál lesz egy kötelezettségünk majd, mert azt nem lehet megtenni, hogy egy
intézménynél ugyan úgy, mint egy másik intézménynél megígérjük, hogy a konyhai
dolgozóknak rendezzük a béreit, itt, aki szakmunkásként van, annak automatikusan, nem
népszavazás kérdése, megjár a törvény szerint. Aztán, hogy ki fogja finanszírozni, vagy
honnan fogjuk pótolni. Most vagy az állam kompenzálja, vagy nekünk kell kigazdálkodni az
egy más dolog. De ezeket rendbe kell tenni. Ígéretet is kaptak. A következő a Társulásoknak
átadott pénzeszközök. Erről szerettem volna egy részletes kimutatást kapni. Nincs meg, de az
irodavezető asszony megígérte, hogy ezt át fogja adni. Mert szeretném látni, hogy a
Társulásnak a pénze is, hogy jön össze. Sajnos van egy problémánk, ami majd itt az
egészségügynél felvetődik. Szintén erről beszélni kell, mert ezt sem szabad hagyni. Hogy az
egészségügyi Társulásnál, valamilyen oknál fogva kimaradt a takarítónőnek a pénz
megosztása és véletlenül a teljes pénze az egészségügyi Társulásnak került elszámolásra, hol
ott az egyik részét a védőnői szolgálathoz kellett volna terhelni. Most rendbe lesz téve, de
ennek a költségvonzatát kéri a kistérség. Hát majd megegyezünk. 

Bendes     István     jegyző: Az elszámolás révén így is többel fognak tartozni, de nem annyival.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De hát ez egy olyan tüske számukra,
minthogyha mi akarva, akarjuk őket átverni és ragaszkodunk. A másik, azért azt is kell látni,
hogy a kistérségek működéséhez átadjuk az 55.000.000,-Ft-ot, amiben olyan pénzek vannak,
amit megmondom, őszintén nem támogatok. Aztán majd eldönti a Képviselő-testület, hogy
támogatja, vagy nem támogatja. Ilyenek szerepelnek, hogy 1.900.000,-Ft-os gépkocsi
használat, 1.000.000,-Ft + Áfa kirándulás. Hát én megmondom őszintén, hogy ha valaki úgy
gondolja, pályázati pénzből nyerjék meg. Én ezekhez így nem tudom adni, amikor mínuszos
lesz a költségvetésünk. Hát azért.

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

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor megyünk itt tovább. Ami olyan azt
elfogadom. A Vásárhelyi utca lakóház vásárlása, 4.500.000,-Ft van betéve. Én úgy tudom,
hogy 3.000.000,-Ft-ban mi már egyszer megállapodtunk. 

Bendes     István     jegyző: Nem. Mi még nem állapodtunk meg. A Képviselő-testület hozott
döntést, hogy annyiért megvenné, de a másik fél nem adja oda. De mi azért beterveztük az a
4.500.000,-Ft-ot, amit a másik fél mond. Ha a Képviselő-testület nem hagyja jóvá, akkor



természetesen nem vesszük meg.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Hát 4,5 millióért nem szabad megvenni.

Bendes     István     jegyző: De, ha a másik fél azt mondja, hogy még 3.000.000,-Ft-ért nem adja
oda. Beterveztük azt a plafont, amit ő kért. A testület döntése, hogy hol áll meg.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A felújításoknál ez a 1.200.000,-Ft az itt
marad, mert az adomány pénzből került ide, azzal nincs is semmi gondom. A Petőfi téri
iskolának a villanyát ki kell fizetni. A Szent Imre utcai háznak a felújítására be van tervezve
ez a 4.000.000,-Ft, de erre minimum 8 millió kell még. Akár tetszik, akár nem. A felújítások
kiadásoknál, a 4. pontnál, a kiadási oldalon. Nem tudom. Szerintem azt kellene megvárni,
hogy hátha lesz valamilyen pályázati pénz rá, ilyenekre. Nem tudjuk befejezni a 4.000.000,-
Ft-ból, meg még félbe fogjuk hagyni és akkor ott áll megint csak félig készen. 

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint   Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság     tagja: Tavaly mennyit költöttünk rá?

Bendes István jegyző: A gázkazánt beszereltettük. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A 3.500.000,-Ft, ami el van fogadva.

Bendes István jegyző: Most még a radiátort kell megoldani. A radiátorra a 2,5 millió durván
elmegy.

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

Bendes István jegyző: 3.000.000,-Ft-ért vettük.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Mondom 20 millió forint meg lesz. Nincsen
semmi. Mert akkor még a külső homlokzat vakolata, garázs, kerítés, mert most már tárva-
nyitva  van már.  Már mindenki  közlekedik  elölről,  hátulról.  Közösségű célú,  az  a  lényeg.
Könyvtárnál a festés, a villanyhálózat felújítása a felső szinten. Ide még hozzátenném a fűtést.
Megmondom őszintén, hogy ha valaki tudja az a fűtés, nem hogy nem jó. Rossz. Igazgató
asszony?

Szente-Takács Anna igazgató: Igen, megerősítem. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Az  a  helyzet,  hogy  ezt  csak  úgy  lehet
üzemeltetni, hogyha tömeges rendezvény van, ha az összesen megmelegítjük, mert abban a
helyiségben semmiféle fűtés nincs. Oda be kell tenni a fűtést.

Ferenczi Gábor polgármester visszaérkezett az ülésterembe.



Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Mert ott ez eddig nem volt? 

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De most nem lesz energia pályázat? Erre mi most
nem pályázhatunk?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A műemlékeknél teljesen más.

Bendes István jegyző: A műemléknél így nem lehet. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Én  sajnos  ezeket  tudtam felhozni.  Még  a
polgármester  úr  nem  volt,  de  megismétlem  magam,  hogy  a  Szent  Imre  utcai  házra  a
4.000.000,-Ft az nagyon kevés. De többet tenni oda nem tudunk. Ezt el kell dönteni. 

Mayer  Gábor  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: És  ebbe  benne  van  a
Vöröskeresztnek az támogatása is?

Bendes István jegyző: Igen. A 4.000.000,-Ft-ban benne van. 

Kovács László alpolgármester: Itt nincs kiírva.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De, igen, a szöveges részében ott bent van. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: A bevételi oldalon ott van.

Ferenczi Gábor polgármester: Persze.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A következő, hogyha azt akarjuk, hogy félig
készen legyünk, akkor jó ez a 4.000.000,-Ft. Ha azt akarjuk, hogy teljesen készen legyen,
akkor  még  ugyanennyit  hozzá  kell  minimum  tenni.  Ez  az  egyik.  A másiknál  pedig,  a
Vásárhelyi utcai lakóház vásárlásnál 4,5 millió forintért nem szabad megvenni azt a házat. De
tárgyalni kell. Lehet, hogy oda fogják adni olcsóbban, mert most már az az ingatlan majdnem
telekáron kell,  hogy menjen, mert lelakott épület.  Pont azért akarnak megszabadulni,  mert
odaviszik az albérlőket, és teljesen tropára teszik. 

Bendes István jegyző: Ők is ismerték a korábbi ajánlatot, mert megküldtük nekik. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát tisztelt Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
ezeket a véleményeket tudtam elmondani azzal, hogy Óvári képviselő úr jelezte, hogy van
még hozzászólása.



Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igazából a Sport Egyesületnek szánt pénzeszközt,
azt nem látom. Úgy tudom, hogy 4.000.000,-Ft kell nekik, hogyha jól tudom. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A szövegesben  benne  van,  hogy pályázati
önerő.  

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Itt bent van, 231. sor. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Bocsánat feljebb kerestem a 218. sornál kerestem.

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Jó. Akkor, viszont hogyha már ilyen sorokat nézünk
a ravatalozó, erről már ugye szó volt sokszor.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság elnöke; Gazdasági  és Ügyrendi
Bizottság tagja: Bocsánat meg a másik oldalon a tervezés.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mind a kettőről szó volt és meg is jelöltünk egyszer
egy vagyon elemet, amiből a víz, meg a maga a tervezés megkezdődik. Ezt még tavaly ősszel
meg is jelöltük, amikor erről volt szó. 

Bendes István jegyző: Azt nem. Azt mondtuk, hogy az az összeg, ami a temetőre érkezik
normatíva, 2 millió valamennyi, akkor ezt ki kell egészíteni.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Ez nem akkor volt. Ez akkor volt már, amikor a költségvetés tervezés volt.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor a ravatalozó volt. De tavaly ősszel meg az
Attilával  egyeztettünk,  elmondta,  hogy terveztessük meg a másik  oldalt,  a  parcellákat,  az
utakat, a vizet. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A következő. Idén 854.114,-Ft van a temetőre. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Nem annyi. 2.468.957,-Ft. Annyi, mint tavaly. A 113.
sor. 

Kovács László alpolgármester: 854.114,-Ft van beállítva.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Jó, bocsi.

Dukán Gabriella aljegyző: 2-es melléklet. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Megmondom  őszintén  nekem  annyira  jó,
kellemes volt a hétvégém, hogy én unokázás közben azért mi itt matekoztunk, hogy feltettem
neki. Jó, 854.100,-Ft. Na, most mit akarunk ebből komolyan? A másik felmerült az a kérdés,
hogy azok a pénzek, amelyek a Kft.-nél vannak.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A kiadásnál hol van?

Dukán Gabriella aljegyző: 4. melléklet. 113. sor 2.468.957,-Ft.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Az  a  kiadásnál  szerepel.  De  bevétele,  az
mennyi?

Dukán Gabriella aljegyző: Az 854.100,-Ft.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó, az akkor rendbe van. De a kiadási oldalról
beszélünk. Akkor ezt el kell szedni valahonnan. Hiába tervezed be, ha nincs rá pénzed. Én azt
szeretném egyébként,  hogy így  első  olvasatra  azt  mondanánk,  holnap  ezt  még  vesézzük.
Üljünk  össze,  menjünk  végig  tételenként.  Át  is  nyújtunk  egy  olyan  áttekinthető,  kézzel
fogható költségvetést, amelyet mindenki meg fog érteni és akkor azt mondjuk, hogy igen.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én még szerettem volna.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Várjál  még.  Én  még  polgármester  úrtól
megkérdezem az óvodai konyhásoknak a bérfejlesztését.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ugyan ezt szerettem volna. 
 
Bendes István jegyző: De ez most már be van építve.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De ez az állami, nem?

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Az intézményvezető már úgy adta a tervezést, hogy ő
amennyit a konyhásoknak szeretne és beépítettem. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó, nehogy az legyen már, hogy félóránként
változik, mert én délelőtt bent voltam egyeztetni, a múlthéten bent voltam egyeztetni. Aztán
mindig más információkat  kapok. És  akkor  nagyon nehéz rendet  csinálni  a kisagyamban,
hogy egyszerűen én nem is értem. Én mondok valamit, én átnézem. Megint változik. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Azt említette, hogy 2 nyugdíjasa lesz szeptember 1.-től,



akiknek a felmentése lesz és arra a 4 hónapra fel kell vennie 2 embert.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az is bent van?

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Azt még nem tettem bele.

Bendes István jegyző: Az friss. Ahhoz még 1.800.000,-Ft kellene járulékkal együtt. Kettő
embert szeptembertől fel kell vennie, mert kettő ember sétálón lesz. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Átadom a szót Marci.  

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Befejeztem. Lényegében ezt szerettem volna
kérdezni.

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Arra ügyeljünk, nehogy az  iskolai konyhát kihagyjuk. Tehát konyhákról
beszélünk. Ha egyszer beleesünk abba a hibába. Annak idején nagyon ügyeltünk erre, egyik
képviselő emlékezik rá, hogy a városon belül az intézmények vezetőinek a bérét
megpróbáltuk egy szintre emelni. Hogyha az óvodai konyhán emelés lesz, függetlenül attól,
hogy ott a feladatkör bővült. Az iskolai konyhán pedig nem lesz, akkor ez megint
bérfeszültséget fog okozni.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Igazából én azért javasoltam volna az óvodát.
Igazából dupla annyit főznek mióta átvették a szociális étkeztetést. És ugye emiatt ígéret is
volt, hogy a megtakarított pénzből fizetésemelésük lesz.  

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: A szünetekben főzni kell a gyermek szociális étkeztetés miatt. Ezért úgy
gondolom.  

Kovács László alpolgármester elhagyja az üléstermet.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Lehet ezt holnap tisztázni? 

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Nem én vagyok a munkáltatójuk, a polgármester úr a munkáltatójuk. Csak
akkor ezt úgy kell nekik megmondani, hogy az óvodában emeltek, ugyan azt a munkát
végzed, ő is ugyan azt a munkát végzi. Egy városban vagyunk meg kell indokolni, hogy
őnekik miért lett több a fizetésük.

Ferenczi  Gábor polgármester: Teljesen  egyetértek  egyébként.  Én is  az  igazságosságnak
vagyok a híve. Elnök úr említette, hogy az ingyenes étkezés terén is tegyünk úgymond rendet.
Akkor a béreknél is azt gondolom, egyforma szabályoknak kell lenni.

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



Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Természetesen én is ennek a híve vagyok. 

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Igazából 5 emberről van szó.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igazából 5-6 emberről van szó és akkor
gyakorlatilag ott is azt kell tenni, hogy az ingyenes étkezést meg kell szüntetni mindenkinél.
Más intézménynél úgy tudom, hogy nincsen.

Bendes     István     jegyző: Nincs.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Csak az iskolánál van ez az ingyenes
étkeztetés. Akkor ezt pedig meg kell indokolni, meg fogjuk tenni.

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Azt hadd tegyem hozzá, attól függetlenül, hogy a KLIK átvette a dolgozókat,
a konyhai rész az ott maradt. Viszont vannak olyan dolgozóink, akiket át vett a KLIK, de ettől
függetlenül vagy félállásban, vagy megbízási szerződése van. Az önkormányzatnál is vannak.
A három karbantartó kapásból. Úgy gondolom, hogyha mint önkormányzati alkalmazottak is
dolgoznak, hogy akkor nem kaphatnának.     

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor sem kell az ingyeneset. 

Mayer     Gábor   Oktatási  Kulturális  és  Sport  Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Szerintem erről még beszéljünk.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó. Meg kapják a cafeteriát teljes mértékben.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Pont az, hogy nincs. A cafeteriát nem kapják meg. Pont ezt
mondtam, onnantól kezdve, hogy a KLIK átvette őket a cafeteria  megszűnt. A KLIK nem
fizet cafeteriát.

Mayer     Gábor   Oktatási  Kulturális  és  Sport  Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Így van. Pl. a pedagógusokat átvette a  KLIK annak idején. Attól fogva az
iskolában  dolgozó pedagógusok nem kaptak cafeteriát.  Az óvodában dolgozók kaptak
cafeteriát.  Ez a különbség a pedagógusok között megvolt már régóta. Most a dolgozókat
átvette a KLIK. Sajnos a dolgozók között senki nem kap cafeteriát.  Ezért, aki átjött ide
dolgozó, ő sem kap valószínű. Ugye?  

Bendes     István     jegyző: Így van.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Hát, akkor ez megint egy furcsa megoldás lett.
Ott esetleg nincsen, probléma ahol megbízás van, mert akkor ott az Önkormányzat azt



mondja, hogy az arra eső cafeteriát valamilyen formában biztosít. De, ha az a része meg nincs
itt állományban, akkor meg hogyan lehet cafeteriát adni? 

Bendes     István     jegyző: Nem tudom.

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

Cserny     Pál     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ezen gondolkodni kell. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Feláron lehet.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Azt tudom, hogy feláron mindent meg lehet
oldani, de.

Bendes     István     jegyző: Ugye itt el kell mondani, elhangzott a szünidei étkeztetés, de az nem
jelentős. 4-5 főre főztek. Volt olyan, hogy annyira, kevésre, hogy nem is az iskolában főzettük
meg, hanem a Restitől rendeltük meg. Tehát, ha ezek a nem jelentős számú étkezési
igénybevételek fognak maradni, akkor biztos engedjük bezárni az iskolai konyhát és inkább
tudják kiadni a szabadságokat és megrendeljük a Restitől. Egyszerűbb lesz. 4-5-6 főre
főzettünk, meg volt olyan hogy 3-ra. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Bendes     István     jegyző: És akkor nem is főzettünk az iskolában.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nincs értelme. 

Mayer     Gábor   Oktatási  Kulturális  és  Sport  Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Az igény az olyan 28-30 körüli.

Ferenczi     Gábor     polgármester: A tényleges az olyan 4-5 fő, a többiek nem jöttek el.

Mayer     Gábor   Oktatási  Kulturális  és  Sport  Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Azért jeleztem a jegyző úrnak, hogy nem érdemes a téli szünetre behívni a
konyhai dolgozókat, hogyha 3 ember jönne be.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Bendes     István     jegyző: Azért legyünk őszinték, előre nem tudjuk megmondani, hogy nem
növekszik-e majd az igény. Hát nem tudom. Mi mindig rendesen felmérjük. Mi mindig
rendesen megkérjük. A szociális osztály ellenőrzi, és ahhoz alkalmazkodva egyeztetünk
igazgató úrral, hogy akkor az iskola, vagy a Resti Vendéglő.  

Ferenczi     Gábor     polgármester: Sőt én azt javasolnám, a tavalyi év egy főpróbának
tökéletesen elég volt. Lehet érdemes eleve a Restiből megrendelni. Annak tényleg nincsen
értelme, hogy 6 embernek főzünk ténylegesen. Hiába adják be 28-an a kérelmüket, ha nem
jönnek el mégsem. 



Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Ha el lehetne vinni, akkor lehet, hogy többen
eljönnének.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megkérdezem a gazdasági bizottsági tagokat,
hogy kinek van kérdése, véleménye. Tessék. 

Mayer     Gábor   Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Nekem lenne egy kérdésem bocsánat. Van itt egy olyan tétel, ahol nézzük a
Szent Imre utca felújítása, nagy iskolánál kapu, kamera. Tudom, hogy nem lett erre
betervezve 500.000,-Ft. Csak azt szeretném kérdezni, hogy a kapuval mi a helyzet? Hát volt
egyszer nálunk a Németh Péter megnézte, azóta eltűnt, azóta sincs kapunk. De már volt egy
olyan ügyünk, hogy rendőrséget hívtunk, hogy bejött valaki autóval és ott az udvart
felszántotta rendesen, olyan puha volt a tavaly. 

Bendes     István     jegyző: Tervezzünk, mondjatok oda egy számot durván. A kamera eleve kell.

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Az a kérdésem, úgy tudom, Kara úr
elmondta, hogy ő a kapunak az árát átutalta az önkormányzathoz. Ez hol tart jelenleg?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én arról nem tudok. 

Mayer     Gábor   Oktatási  Kulturális  és  Sport  Bizottság elnöke;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Költői volt természetesen a kérdés.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én javaslom, hogy tervezzük be, mert egy
500.000,-Ft-os tételből biztos, hogy a kapu ki fog tudni jönni. A kamera nem tudom, hogy
mennyibe kerül?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát olyan 200.000,-Ft körül.

Kozma     György   Oktatási, Kulturális  és Sport Bizottság tagja;    Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: 1.000.000,-Ft körül tervezzenek be. Alappal, mindennel együtt biztos, a
körül lesz.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó, tervezzük be az 1.000.000,-Ft-ot, de ne
költsük el. További vélemény?

Kozma     György   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság    tagja: Nekem annyi lenne még egyszer, hogy akkor ez egy tervezet. Olyan,
amilyen. És azt mondtad, hogy összeülünk és akkor lesz egy olyan, amit ától cettig átnézünk.
Azt szeretném kérdezni, de mikor?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A jövő héten bármikor. 

Kozma     György   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: És akkor a holnapi nap mi lesz? Ez a kérdésem.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A holnapi nap ez benyújtásra kerül I.
olvasatban. Polgármester úr, vélemény?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én annyit szeretnék még hozzátenni, hogy a használtcikk
piacnak a bevételét, valamilyen módon rögzíthetnénk, egy minimum bevételi összegként
önkormányzatnál.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A bevételét? Megvan az üzleti terv. Az üzleti
terv szerint egyébként a tényleges maradvány az 14.000.000,-Ft. Ez jóval elmarad attól a
bevételtől, amit korábban terveztünk. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Abból még az Áfa lejön. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen nettó 6.000.000,-Ft. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: De nem tartalmaz végelszámolást. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Használtcikk piac üzleti tervét tartalmazza.

Ferenczi Gábor polgármester: Milyen üzleti terv?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A használtcikk piac üzleti tervét, meg a Kft.
tervét.

Ferenczi  Gábor polgármester: Az szeretném kérni,  hogy Kft.-nek a költségvetését és az
üzleti tervét ne keverjük össze a használtcikk piaccal. Ugye itt külön alszámlán történik a
használtcikk  piacnak  a  pénzmozgása,  mind  a  bevételi,  mind  a  kiadási  oldalon.  Nyilván
igazgató úr tud arról pontos képet mondani, hogy most ezzel a hétvégével kb., hogy állunk.
De múlthétvégével is már 7 millió forint fölött volt a bevétel. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem. A januári bérek kifizetésre kerültek. Még teljesíteni kell
az Áfa fizetést. Ez még nem történt meg. Jelenleg csak 6 millió forint. De ebből 1,5 millió
forint lesz az Áfa. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Csak annyit, hogy mindenki értse. Ebben az
üzleti tervben a használtcikk piac az teljesen külön van. Én átszámoltam, megnéztem. Eddig a
nettó eredmény évre vonatkozóan 6.082.883,-Ft nettóban. Amikor az áfa, meg a bérek
adottak, ami folyamatosan megy. Azok az üzemeltetési költségek, amik itt fel vannak sorolva.
Kamerarendszer helyreállítása, meg minden. Meg a közvetlen irodaszer használat. Meg a
villanyhálózat felújítása. Azon kívül lesz még. Épületek egyike-másika beázik. Annak a
felújítása. De ez mind a 6.000.000,-Ft-ból fog menni. 

Kozma     György   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: A szemétszállítás. 



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A szemétszállításra van tervezve. De külön az
az 1.000 m3, ami ott van arra nincs.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem ne keverjük bele a használtcikk piacot a Kft.-be. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De ez konkrétan a használtcikk piac.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Van egy szerződés alapján bevétel. Bevétel,
105 szerződés van, alkalmi árusok, parkoló, büfé díjak vannak. Bérjárulékok, bérek minden le
van vezetve pontosan. És itt van az üzemelési költség. Teljes bevétel 58.720.063,-Ft, kiadás
44.072.000,-Ft, különbözet 14.648.063,-Ft. Ennek az Áfája 8.565.180,-Ft. Nettó eredmény
6.082.883,-Ft. Ezzel lehet számolni a 6.000.000,-Ft-tal.

Ferenczi     Gábor     polgármester: A legrosszabb esetben. De benne van a kamerarendszer is.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De még sem 16.000.000,-Ft. 

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: De, aki nem fizet, az most nem mehet be. Csak
kérdezem ugye, úgy van?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én tőlem éves szinten be lehet tenni ezt a
6.000.000,-Ft-ot.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Lehet mondani, de durván. Biztosítani kell a villanyköltséget, meg a
járulékos költségeket, mert nem biztos, hogy ott lesz ez az összeg, amikor kell. Tehát kérem,
szépen azt nem lehet elmondani, hogy ennyi összeg van a bevételi oldalon, közben meg a
kiadási oldal az egyéb kiadásokkal nem számolunk. Azért mindenképpen oda kell tenni. A
különbségi oldal hiányos. Az nem reális.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én megmondom, őszintén én egyelőre most
nem terveznék ezzel a bevétellel így külön. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én meg feltétlenül.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó, hát akkor tegyük be a 6.000.000,-Ft-os
árbevételt.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem ne annyit tegyünk.



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

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem annyit, amennyi eddig is volt a bevételünk. 

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint   Oktatási Kulturális és Sport
Bizottság tagja  : De azt nem tudjuk.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De már milyen bevétel? Ja, a 16.000.000,-Ft-
ot tegyük be? Akkor tegyük be.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ugye azt mondtuk, hogy a fő kiadásokról meg közösen
fogunk dönteni. Villanyhálózat, kamerarendszer. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Jó, akkor tegyük be a korábbi bérleti díjat. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Annak az összegét bevételnek tegyük be.

Bendes     István     jegyző: Ha azzal számol, az Önkormányzat jelen pillanat úgy gondolkodik,
most durván 6.000.000,-Ft. Teljesen normális számolás lehetne most kiindulásnak, ha azt
mondja az önkormányzat, se több, se kevesebb ne legyen a bevételi oldalán az
önkormányzatnak a korábbi évnél. 

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

Bendes     István     jegyző: Eddig havi 1.350.000,-Ft volt. Nyugodtan tervezheti kiindulásnak az
önkormányzat, hogy a havi 1.350.000,-Ft-tal számol. Hiszen, amiről most beszélgetünk, most
még csak február elején vagyunk, az év elején. Tehát tulajdonképpen tervezheti az
önkormányzat, hogy havi szinten 1.350.000,-Ft. És az önkormányzat nem biztos, hogy ennyit
forgat majd vissza.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Egyelőre ezt felejtsük el. Ebből az összegből 2.500.000,-Ft a
kaució. De ezt felhasználja, vagy nem.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én többet nem akarok hozzátenni. 

Kozma     György   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási Kulturális és Sport
Bizottság tagja  : Szerintem, ne tervezzük be.  Azt, hogy befizeti, vagy nem fizeti az csak egy
dolog.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: A pénzt nem is rakhatod el.



Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Nem, nem.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Tisztelt Bizottság én szeretném javasolni, hogy
a 16.000.000,-Ft-os bevételt tervezzük be. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az 1.350.000,-Ft X 12  = 16.200.000,-Ft. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A 16.200.000,-Ft tervezzük be.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: De a ravatalozó felújítás még mindig nincs
megjelölve. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Felmerült az a kérdés is, hogy dönteni kell a
költségvetésnél, hogy a Kft.-nél lévő pénz, amiről mindenki még mielőtt elkezd beszélni, 7
millió, 6 millió, 17 millió, az már csak 3.000.000,-Ft annak a sorsa mi legyen. Mert a
következő, ahogy néztem a kiadásokat a feladatokhoz. Az ellátandó feladatokat akkor nem
tudom, hogy miből fogja tudni megoldani majd a Kft., hogyha azok a pénzek is elvételre
kerülnek. Mert el lehet venni, de holnapután ugyan úgy vissza kell tenni. És máris nem csak
annyit kell visszatenni, mert csak 19.000.000,-Ft-ot terveztünk be ugye  kiadásra a parkok
rendezésére.  

Szabó Kinga pénzügyi  irodavezető: Igen.  Az Eszterházy kastély.  A szerződésben vállalt
kötelezettsége.

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

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Csak az Eszterházy park.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az 9.000.000,-Ft. De a többit, azt miből fogja
majd finanszírozni?

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Itt van a végén, hogy nincsen bevétel sem, sem kiadás.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De  akkor  a  Kft.  hogyan  fogja  magát
működtetni, a dolgozóknak a bérét kifizetni?

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Azért előre tudni kell, hogy mennyi lesz a bevétel. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nálunk a 10 főből 2 embert tudunk. 6.900.000,-Ft csak a
járulék.

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



Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Valamennyit oda kell tenni a működésre.

Kovács László alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Az elmúlt  évben kaptunk 18.750.000,-Ft-ot.  Ebből tudtuk
megoldani a Várkertet.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor át  kell  gondolni.  Javaslom a tavalyi
évnek megfelelően. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Akkor nem volt Sport Egyesület.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor ez legyen bent javaslatnak.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság    tagja: Javaslatnak akkor a kiadási  oldalát  be kell
tenni, mert akkor megint ott vagyunk, hogy. Mennyi volt a tavalyi pénzeszközátadás a Kft.-
nek?

Ács Attila ügyvezető igazgató: 18.750.000,-Ft. Ebből 10.000.000,-Ft a Várkert támogatás.
7.850.000,-Ft az önkormányzati támogatás. Meg ami még volt pénzünk.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor egyelőre tervezzük be a támogatást a
20.000.000,-Ft-ot kiadásra. Akkor majd menet közben úgyis meglátjuk. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: És akkor a bevételbe a + 16.200.000,-Ft mehet?

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor én szeretnék javaslatot tenni,  mert  az én
személyes  véleményem  a  temető  felújításnál  szeretnék  oda  kérni,  hogy  tegyünk  be  oda
valamit.  Ha  kell,  akkor  én  tudok  itt  lemondani  másról.  A temető  ravatalozó  felújításra
szeretném, hogyha legalább 2.500.000,-Ft lenne betervezve.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Legalább  4.000.000,-Ft  kell.  A
villanyhálózatnál ki kell építeni a közvilágítást, parcellázást, közműveket.  

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hát a parcella az külön van. Azt megjelöltük külön.

Bendes  István  jegyző: Az  külön  tétel.  Akkor  hagyjunk  ott  2.500.000,-Ft-ot  csak  a
ravatalozóra. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;



Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Csak a ravatalozóra.

Bendes István jegyző: Csak a ravatalozóra. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Mert  a  850.000,-Ft  állami  támogatás  menne  a
tervezésre.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Attila mennyi a sírhely bevétel ott kint? 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Olyan 800.000 – 900.000,-Ft átlagban. Átlagosan ennyi jött
be. A ravatalozó használat, a sírhely megváltás, illetve a meghosszabbítás.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor ezek a költségekre elegek.

Ács Attila ügyvezető igazgató: A sírhely bevételek fedezik a szórt útburkolatok javítását,
fűnyírását.

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Azért lesz nullaszaldós.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem is lehet nyereséges.

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

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A tervezés akkor megvan.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor ebből nem lehet tervezni a baloldalt. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Az  épületet  jelen  pillanatban  kimeszeljük.
Megcsináljuk a térburkolatot, drapériát. Akkor mást nem lehet ott megoldani. Akkor az legyen
2.500.000,-Ft. Aztán majd utána megnézzük, hátha lesz pályázati lehetőség. 

Mayer Gábor Oktatási  Kulturális  és  Sport  Bizottság elnöke;  Gazdasági  és  Ügyrendi
Bizottság tagja: A tervet nem kellene legalább megcsinálni, hogyha pályázatot nyújtunk be. 

Bendes István jegyző: Addig nem, amíg nincs pályázat. 

Mayer Gábor Oktatási  Kulturális  és  Sport  Bizottság elnöke;  Gazdasági  és  Ügyrendi
Bizottság tagja: Ha meg van pályázat, nem tudunk benyújtani.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottsá  g tagja: Annak van egy terve.

Bendes  István  jegyző: De az  már  nem él.  Azon  kell  gondolkodni,  azt  látjuk  a  mostani
pályázatokon, úgy írják ki, hogy a terv még nem készült el. Ennek oka, mert a tervek lejárnak
2  éven  belül.  Ha  nem  nyerünk  2  éven  belül,  akkor  elveszti  a  beleáldozott  pénz.
Költséghatékonyabb. Ha a tervezést jóváhagyják, 2 évig érvényes, a módosítása belefér.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De, miért nem lehet oda tenni 5 millió forintot?

Ferenczi Gábor polgármester: De honnan veszel el 5.000.000,-Ft-ot?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó, akkor további javaslat?

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Temető felújítás, a Sport Egyesület szerepel, bár
szerintem ez nem annyi, mert több kell nekik.  Meg az óvodai dolgozók. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Még egy,  azért  van egy kötelezettségünk a
felszíni vízelvezetés. Igaz, hogy a tervezése még nincs meg. Meg a pályázati önerejét oda
biztosítani kell. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: De  úgy  tudom,  hogy  megjelöltük  erre  a  vízi
közművet, hogy akkor legyen ebből.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen, így van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: De  akkor  úgy  kell  megjelölni  most  a
viziközművet, hogy most átcsoportosítva, hogy oda.

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

Bendes István jegyző: Várjuk meg a pályázatot. Most már záros határidőn belül döntenek. És
hogyha nem meg van a határozata a testületnek, hogy a Nagy László utcai, a Lakatos utcai
rész,  a  Hársfa  utca,  ezeket  hát  megjelöltétek.  Ha  a  pályázat  nem  nyer,  akkor  viszont
visszajövünk azzal, hogy akkor ezeket pályáztatjuk, és akkor fedezet van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ott még van egy kötelezettségünk jegyző úr, a
tervezővel való közös egyeztetésünk. 

Bendes István jegyző: Igen.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság     elnöke;



Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A tanulmánytervünk.

Bendes István jegyző: Akkor majd hozzuk.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megint nehogy az legyen akkor,  hogy már
megtervezte és akkor akarunk egyeztetni.

Bendes István jegyző: Akkor a tervet, ha kell, még egyszer leegyeztetjük.  
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ha nincs több vélemény, akkor én ezt a vitát
lezárom és ezekkel a javaslatokkal javasoljuk a Képviselő-testületnek I. olvasatra. És akkor
még utána majd a részleteket nézzük majd még meg, hogy honnan tudunk odatenni, honnan
tudunk elvenni, átcsoportosítani. És akkor legyen egy normális átlátható költségvetésünk. 

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-
testület Devecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetét I.
olvasatban fogadja el és azt adja vissza átdolgozásra.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal, folyamatos

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

31/2017.     (II.13.)     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezetét I. olvasatban fogadja el és azt
adja vissza átdolgozásra.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal, folyamatos

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi,
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is
határozatképes, átadom a szót elnök úrnak.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Köszönöm a szót elnök úr. Köszöntöm az ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozatképes, mivel a
megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. 



A nyilvános ülést megnyitom.

Javaslom, a nyilvános ülés napirendi pontjainak elfogadását a kiküldött meghívóval
megegyezően fogadjuk el.

A jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. 

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendet az
alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D

T á r g y :    Előadó: 

5./ Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde nyári zárva
tartása

Ferenczi Gábor
polgármester

17./ Városi rendezvénynaptár Ferenczi Gábor
polgármester

19./ Vegyes ügyek

5./     Napirendi     pont:

Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde nyári zárva tartása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Az óvoda be szeretne zárni 2017.
július 17-én. Augusztus 18-ig tartana zárva. Nyitás, augusztus 20.-a miatt, augusztus 21.
Mellékelve van az igazgató asszonynak a levele ezzel kapcsolatban. Megkérdezem, kinek van
kérdése, véleménye. 

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Mayer    Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Én viszont szeretnék esetleg egy olyat kérni, hogyha fordítanánk rá, hogy a
nyári időszakban volt ez a fűtés, meleg víz mizéria. Tegyünk rá pontot a következő óvodai
évre, hátha újra problémát fog okozni.

Bendes     István     jegyző: Zajlanak már a munkálatok. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a
döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy Oktatási,



Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
1./ A Képviselő-testület a Vackor Óvoda, Egységes  Óvoda-Bölcsőde 2017.  évi nyári zárva
tartásának időpontját 2017.  július 17-től  2017.  augusztus 18-ig  határozza meg. A nyitás
időpontja 2017. augusztus 21. napja.
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza fel a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az
óvodavezetőt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. február 28.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 3 igen szavazattal –
egyhangúlag -  a következő határozatot hozta:

4/2017.     (  II.     13.)     OKSB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  javasolja a képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Vackor Óvoda, Egységes  Óvoda-Bölcsőde
2017.  évi nyári zárva tartásának időpontját 2017.  július 17-től  2017.
augusztus 18-ig határozza meg. A nyitás időpontja 2017. augusztus 21.
napja.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. február 28.

6./     Napirendi     pont:

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alapító okirat módosítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta.
Több olyan módosító javaslat van, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése;
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés; Közúti áruszállítás; Egyéb fa-,
parafatermék, fonottáru gyártása; Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése;
Költöztetés címmel.

Bendes    István     jegyző: Lényeg, Attila adta a listát, hogy segítsük be, mert a  NAV felé már
van, ami bent van. Ne csak a NAV-nál legyen jó a bejelentés, hanem az Alapító okiratnál.  

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



Kozma   György   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint   Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: A Felügyelő Bizottságnak valamilyen módon nem kell jelen lennie, amikor
az Alapító okiratot módosítja.

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Hát igen. Tudom, hogy nem szokás, de
jogszabály előírja egyébként, hogy a Felügyelő Bizottságnak véleményezni kell. Mert őneki
kell elfogadni, utána beterjeszteni a tulajdonoshoz. Ezt jogszabály írja elő. Saját magamnak is
így kell könyveltetni a saját cégen belül is.

Kovács   László     alpolgármester: Ezt tartalmazza az Alapító okirat is egyébként. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én azt kérném, hogyha lehet, hogy a Felügyelő
Bizottságnak az elnökét holnapra hívjuk meg a testületi ülésre.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  alapító  a  Devecseri
Városüzemeltetési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű Társaság  létesítő  okirat  módosítását  az
alábbiak szerint fogadja el:

„Módosítása
A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratot
módosítja, társaság korábbi létesítő okirata hatályát veszti és a társaság tagja a 2013. évi V.
törvény rendelkezéseire figyelemmel új tartalmú alapító okiratot fogad el, az alábbi
változtatások szerint:
1. Alapító okirat 6. pontjában az egyéb tevékenységi körök az alábbi tevékenységi körökkel
bővülnek:

Módosítva
8230’08-Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
3900’08-Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4941’08-Közúti áruszállítás
1629’08-Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
6820’08-Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4942’08-Költöztetés
Az alapító az alapító okiratot továbbiakban kiegészíteni, vagy módosítani nem kívánja az
alapító okirat további rendelkezéseit változatlanul fenntartja.
Devecser, 2017. február

Alapító képv.: Ferenczi Gábor polgármester
Ellenjegyzem:
Devecser, 2017. február   . napján                     
2./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy fenti döntésről Ács Attila
ügyvezető igazgatót értesítse annak érdekében, hogy az Alapító okiratban történő átvezetésről
gondoskodjon.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal



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

32/2017.     (II.     13.  )     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint
alapító a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság létesítő okirat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

„Módosítása

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratot
módosítja, társaság korábbi létesítő okirata hatályát veszti és a társaság tagja a 2013. évi V.
törvény rendelkezéseire figyelemmel új tartalmú alapító okiratot fogad el, az alábbi
változtatások szerint:
 
1. Alapító okirat 6. pontjában az egyéb tevékenységi körök az alábbi tevékenységi
körökkel bővülnek:

Módosítva

8230’08-Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
3900’08-Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4941’08-Közúti áruszállítás
1629’08-Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
6820’08-Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4942’08-Költöztetés

Az alapító az alapító okiratot továbbiakban kiegészíteni, vagy módosítani nem kívánja az
alapító okirat további rendelkezéseit változatlanul fenntartja.

Devecser, 2017. február

Alapító képv.: Ferenczi Gábor polgármester

Ellenjegyzem:
Devecser, 2017. február   . napján
                        

2./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy fenti
döntésről Ács Attila ügyvezető igazgatót értesítse annak érdekében,
hogy az Alapító okiratban történő átvezetésről gondoskodjon.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal



7./     Napirendi     pont:

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Intézkedési terve

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta.
Elkészítette a Kft. az Intézkedési tervet. Az Intézkedési terv részletes, és a tervnek
megfelelően szabályzatok fognak készülni. Most megint változott az ezzel kapcsolatos
jogszabály. Azért nem szabad hamar, egy hét alatt megoldani. Tehát itt 60 napon belül
ténylegesen nézzék át, mert hátha ott valami kimarad, és megint szóvá teszik. Ez a részletes
Intézkedési terv az alapján készült, amit a könyvvizsgáló, a könyvszakértő megállapított és
ebben minden szerepel. Azt kérem a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjaitól, hogy
fogadjuk el és javasoljuk a Képviselő-testületnek elfogadásra. Kinek van ezzel kapcsolatban
kérdése?

Ferenczi    Gábor     polgármester: Nekem csak annyi lenne, jegyző úr átnézted az anyagot,  az
Intézkedési tervet? A jogszabályoknak megfelel? 

Bendes   István     jegyző: Azoknak meg.

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen. Én átnéztem egyébként. Ahogy a
könyvvizsgáló készítette, a szerint van pontosan megjelölve minden. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Intézkedési tervét az
előterjesztés melléklete szerint hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

33/2017.     (II.     13.  )     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Intézkedési tervét az előterjesztés melléklete szerint hagyja jóvá.



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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

8./     Napirendi     pont:

Király Jenny kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az írásos kérelmet mindenki megkapta. Király
Jenny kérelme arról szól, hogy engedjük el  a bérleti díjnak egy részét. Én nem javaslom.
Kinek, mi a véleménye?  Tessék.

Kozma    György   Gazdasági    és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     az     Oktatási,     Kulturális     és
Sport     Bizottság     tagja: Én azt gondolom, hogy arra kellene hivatkoznunk, hogy ez nem a mi
hatáskörünk, mert ezzel kapcsolatosan a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. van megbízva és
ebbe, mint önkormányzatnak semmi beleszólásunk nincs. 

Mayer    Gábor   Oktatási  ,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     valamint     Gazdasági     és
Ügyrendi     Bizottság     tagja: Mivel túl hátul van, kevesebb bérleti díjat szeretne fizetni. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Én nekem is lenne a Király Jenny és családjához egy
kérésem, hogy esetleg azt a milliós nagyságrendű vízdíjtartozást, azt az Önkormányzatnak
megfizetnék, akkor örömmel támogatnám vissza.

Mayer    Gábor   Oktatási  ,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     valamint     Gazdasági     és
Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ez zárt ülés témája.

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

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A bizottság tagjainak a véleménye alapján, aki
egyetért, hogy helyezzük az Ács Attila felé.

Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizotts  ág    tagja: Erről nem kell döntést hoznunk. Semmi közünk
hozzá.
 



9./   Napirendi     pont:

Településrendezési eszközök módosítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Itt gyakorlatilag arról van szó, az első
nekifutásra, amit én olvastam, hogy a téglagyári bányakutatásoknak a tevékenységét
gyorsítjuk be és járuljunk hozzá ezeknek a munkarészeknek az elfogadásához. Megmondom
őszintén, hogy rendezési terveket így nem szoktak szakaszolni, hogy ezt itt daraboljuk, most
ez, most az, mert utána a részletekben el fogunk veszni. A helyszínt ismerve, úgy tudom, a
területeket már  megvásárolta a Leier úr. De vannak olyan kiszögelések, amelyek a terület
mellett vannak.  Nem tudom, hogyha majd a tulajdonosok jelzik, akkor foglalkozunk
konkrétan vele. De az lenne a jó, hogyha 1 ha-nál kisebb területek nem maradnának, mert
annak a művelése nagyon nehéz. Főleg osztatlan közös tulajdonban. Valamint nem lehet
leigényelni a terület alapú támogatásokat. Az kellemetlen lenne, hogyha azokat a cikk-
cakkokat ott hagyjuk majd parlagon, vagy egyébben.  

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Ahol osztatlan közös tulajdon van és túlnyomó része a  Leier kezelésébe
kerül, valamilyen módon kezelik.

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Azokat őneki meg kell venni. 

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: A közeli területeket megvették a vállalkozásra. Úgy tudom, rendbe is rakták.
De a megközelítés, egyéb lehetőség, más szempontok, a víz. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én úgy tudom, hogy a zömét rendezték. Csak
ott van egy kis közösség. 

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Az egész területre kiterjedően rendezzék le. Ne kelljen nekünk utána úgy
beavatkozni öntörvényűen, ami esetleg utána problémát okoz. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Még azért a rendezési tervnek csak ezt a
munkarészét fogadjuk el. Aztán a többi, az ő dolga lesz. Lehet, hogy személyesen is fogunk
találkozni. 

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Jó, rendben van, csak utána ne legyen ebből gond. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nem. Ez az ő bányakutatásához szükséges. Ő
egyébként korrekt ebben a témában. Nem szokott. Csak hát vannak ilyenek.



Cserny    Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Korrekten a kutakból elvitte a vizet,
maradjunk ennyiben. Van egy vízdobó gerinc az ő végbányájánál kiszedve 4-5 szivattyúval.
Kettő szivattyút üzemeltethet. Négyet üzemeltetett. Azért nincs víz sehol. Devecsernek melyik
a legmélyebb pontja? Lacinak tudni kell. Sándor-majornál, meg az összes szélső utcáknál
elment a víz a kútból. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Érdekes, nekem meg az óta több vizem van a
kertemben. 

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Ezeket a dolgokat azért figyelembe kéne venni. Én is megteszek azért
mindent, hogy minden rendben legyen. De, ha elmegy a kutakból a víz ki fog érte fizetni? 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Azért kértem a jegyző úrtól, hogy legközelebb
a rendezési terv módosításánál, vagy az egyeztetésnél kapjunk meghívást, hogy részt tudjunk
venni, mert ismerjük a területet. Talán jobban átlátják, mint a tervező, aki idejön. Mert már
lehet, hogy ő is megismerte, mert már régóta jár ide. De azért a tapasztalat, meg az idő az nem
biztos, hogy nem tud segíteni a dolgokon, mert hát azért van.  

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Hát azért ezt a vízkérdést rendezni kell előtte. Vagy nem? 

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

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Amit a Pali megemlített, hogy elmentek a vizek azokról a részekről. Hogy
hogyan lesz a következőkben? Hogyan lesz biztosítva? Vagy milyen módon fog a kitermelés,
vagy akármi, ami egyébként befolyásolja a víz utánpótlást működni? 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Azt fogják egyébként megállapítani, hogy két
rész terület van. Hogy a vízválasztó vonaltól lefelé, az a szennyvízürítő hely, ami ott van kint
nekünk. Mert ugyan úgy megmaradt kint a víz a kutakban, azt nem érintette. Az előfordulhat,
hogy pont olyan agyagréteget kapott meg, ami ott felszívta.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Meg is kell maradni neki, elnézést.
Jobban tudod te ezt.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Tudom én ezt, hogy miről van szó. 
 
Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: A téglagyár. Az úgynevezett régi
téglagyár vonalában van egy úgynevezett gyűrődéses, agyagos rész. Ő innen termelte ki a
vizet. A vizet innen kitermelte, átdobta a túlsó felére, ez a gond, sőt több lett a gond. Kár ezen
vitázni. Már régi dolog. Csak felvetettem, hogy a kutakból. Bár kellemetlen, hogy kevesebb
víz van a kutakban.



Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Csak a miatt emlékszem rá, hogy a kutakból kiapadt a víz, mert milyen nagy
rama-zuri volt a lakosság részéről. Egyébként az érintett utcáknál a házrepedések, meg mit
tudom én, mire különböző módon reagálnak.   

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Erről az agyagos területről van szó. De
egyébként, ha elmész a Rákóczi utcába, vagy elmész az Arany János utcába, Zrínyi utcába a
kutakban ugyan úgy megvan a víz.

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Nincs. Már rég jártál arra. Az én kutamból is kiapadt a víz.

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

Cserny   Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ez nem befolyásolja.

Óvári     Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizotts  ág     tagja: Egy szakemberrel megnézetni. Mert oké, hogy ti
ezt mondjátok. 

Cserny    Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: De talajmozgás attól van, hogy az
anyagot elvitte a víz.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én megmondom őszintén ez most olyan
feladat, amiben a rendezési tervben, a munka részében, hogy a bányakutatás tudjon tovább
folytatódni. Én azt javaslom, hogy a Bizottság szavazza meg, hogy javasoljuk a képviselő-
testületnek. Lesz majd következő fórumunk, amikor magát Devecsert, az összevont rendezési
tervet át fogjuk beszélni, hogy micsoda terület felhasználások vannak. Igaz, hogy ezzel is
óvatosan kell bánni.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Kettő határozat van.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város településrendezési
eszközeinek módosításáról döntött 464/2016. (XII.6.) Kt. határozatával. 
2./ A Képviselő-testület a Településrendezési eszközök –  teljes eljárásban történő -
módosításával kapcsolatban a folyamatban lévő eljárással kapcsolatban határozza el, hogy az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott környezeti vizsgálat elkészítését
– a várható módosítások környezetre gyakorolt elenyésző hatása miatt a Korm. rendelet 3. §-a
által adott felhatalmazás alapján - Devecser településrendezési eszközeinek módosítása miatt
nem igényli. 



3./ A településrendezési eszközök módosítása során a helyben szokásos módon biztosítsa az
Önkormányzat a településrendezési eszközök dokumentációjának megtekintését.
4./ A környezeti vizsgálat az alábbi szempontok következtében nem tekinthető jelentősnek:

 Nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület;
 A tervezési területen nincsenek környezeti problémák, a
településrendezési eszközök módosítása nem befolyásol más
jogszabályt vagy programot, nem jelentős a környezettel kapcsolatos
közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából;
 Várható környezeti hatásokkal nem számol a terv, így a
meglévő környezeti elemekben és rendszerekben a településrendezési
eszközökben nem következik be változás;
 A tervezési területet nem védett területeket;
 A területen környezetvédelmi határértéket elérő vagy azt
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem
várható.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos

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

34/2017.     (II.     13  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város
településrendezési eszközeinek módosításáról döntött 464/2016.
(XII.6.) Kt. határozatával.

2./ A Képviselő-testület a Településrendezési eszközök –  teljes
eljárásban történő - módosításával kapcsolatban a folyamatban lévő
eljárással kapcsolatban határozza el, hogy az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott
környezeti vizsgálat elkészítését – a várható módosítások környezetre
gyakorolt elenyésző hatása miatt a Korm. rendelet 3. §-a által adott
felhatalmazás alapján - Devecser településrendezési eszközeinek
módosítása miatt nem igényli. 

3./ A településrendezési eszközök módosítása során a helyben
szokásos módon biztosítsa az Önkormányzat a településrendezési
eszközök dokumentációjának megtekintését.

4./ A környezeti vizsgálat az alábbi szempontok következtében nem
tekinthető jelentősnek:

 Nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület;
 A tervezési területen nincsenek környezeti problémák, a
településrendezési eszközök módosítása nem befolyásol más
jogszabályt vagy programot, nem jelentős a környezettel kapcsolatos



közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából;
 Várható környezeti hatásokkal nem számol a terv, így a
meglévő környezeti elemekben és rendszerekben a településrendezési
eszközökben nem következik be változás;
 A tervezési területet nem védett területeket;
 A területen környezetvédelmi határértéket elérő vagy azt
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem
várható.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Ellen vélemény itt van. A felszín és a felszín alatti víz-, talajvédelem. Ez is
ad egy anyagot. 

Cserny    Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Meg kell kérdezni, hogy érinti-e
Devecsert, vagy nem. 

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

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor ne fogadjátok el. Akkor fussunk még
egy kört. A következő, itt nem arról szól a vízvédelemben, meg az egyébben a szakhatóságok.
Szakhatóságnak a dolga. Ha a szakhatóság azt írja bele, hogy nem támogatja, akkor azt
mondom, hogy rendbe van. Mindegyiknek ott van a véleménye, hogy ezzel a terület
felhasználással egyetért. Kész. Én most nem tudom azt mondani, hogy ácsi, álljunk le vele. 

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Azt írja. Felszíni vizek. A bányászati tevékenység a környező területekre
talajvédelmi szempontból nincs hatással.

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

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Talajvédelme. Üzemszerű tevékenységből talajszennyezés nem származik.
Egyetért. Illegális hulladéklerakás, szemétbeszállítás szennyezheti a talajt. Az egy dolog.
Felszíni  vizek. A  bányászati tevékenység a felszíni vizekre nincs hatással. A bányaterület
vízgyűjtője az Egres-patak, melynek felső szakaszán nincs víz. Az alsó szakaszon is
időszakosan van. A patak vízét a Torna-patak fogadja be.

Cserny   Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Jó, elfogadom. Hozzá kell járulni.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Gyakorlatilag ez az Egres-patak onnan indul a
Pusztamiske felső falú végnek a határából. Ez gyakorlatilag egy szakaszon források vizével



táplálkozik. Amikor ide ér már az emlékmű parkolóhoz, itt már teljesen ki van száradva. A
szeméttelep területén évtizedek óta nem volt víz. A víz tulajdonképpen az I. téglagyár alsó
részén tör meg és megy lefelé, és akkor ott.

Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizotts  ág   tagja: Ott is szivattyú van, nem? 

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

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Itt írja. Felszíni alatti vizek. Az agyag feletti meddő rétegek csekély
mennyiségű talajvizet tárolnak, a letakarással a bennük lévő eláramlik és a meglévő
bányagödrökbe lévő tavakban gyűlik össze a csapadékkal együtt. Kvázi, azért van egy alap, a
csapadék víz. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: De az a felszíni víz.

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: A felszín alatti vízről van szó. A bányászat során úgy kerül meghatározásra a
kitermelés nagyságrendje, hogy az ne érintse a rétegvizeket. A bányászati tevékenység nem
okoz szennyeződést a rétegvizekben, mivel azt a többméteres, megőrzésre kerülő, agyagréteg
megakadályozza. A bányaterület a devecseri ivóvízbázis védőterületének, hidrogeológiai „B”
védőzóna –  50 éves elérési idő, írja, ami ezt eléri, DNy-i határában található. A vízbázis
védőterületére védőpillért jelöltek ki. Megállapítható, hogy a bányászat a devecseri ivóvíz
védőterületét nem fogja érinteni. Az ivóvízbázis napi termelési mennyiségét, vízminőségét
nem befolyásolja. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Így van. Na, most a következő a felszíni vizek.
Tisztázzuk,  a felszíni vizek az az, amikor innen elvezetjük a vizet az épületektől. A felszín
alatti vizeknél ahol agyagréteg van. 

Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizotts  ág    tagja: A  vízréteg alatti víz. Amit te mondasz a kút, a
vízrétegzáró víz az talajvíz.
 
Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor te nem támogattad.

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

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A II. határozati javaslat, hogy küldjük el a
főépítésznek az anyagot és ő is véleményezze még. Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy



1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a partnerségi
véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a Partnerektől nem érkezett észrevétel.
2./ A Képviselő-testület döntsön úgy, hogy az államigazgatási szervek észrevételeit az azokra
adott válaszokban foglaltaknak megfelelően elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti, s a
településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja.
3./ A Képviselő-testület kérje  fel a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban
átdolgozott településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi
vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum egy
példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső
szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei
Kormányhivatal részére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

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

35/2017.     (II.     13  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítsa
meg, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel
kapcsolatban a Partnerektől nem érkezett észrevétel.

2./ A Képviselő-testület döntsön úgy, hogy az államigazgatási szervek
észrevételeit az azokra adott válaszokban foglaltaknak megfelelően
elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti, s a településrendezési eszközök
módosításának véleményezési szakaszát lezárja.

3./ A Képviselő-testület kérje  fel a Polgármestert, hogy a jelen
döntéssel összhangban átdolgozott településrendezési eszközök
tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a
véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum egy
példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón
küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi
hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal részére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

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



1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város településrendezési
eszközeinek módosításáról döntött 464/2016. (XII.6.) Kt. határozatával. 
2./ A Képviselő-testület a Településrendezési eszközök –  teljes eljárásban történő -
módosításával kapcsolatban a folyamatban lévő eljárással kapcsolatban határozza el, hogy az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott környezeti vizsgálat elkészítését
– a várható módosítások környezetre gyakorolt elenyésző hatása miatt a Korm. rendelet 3. §-a
által adott felhatalmazás alapján - Devecser településrendezési eszközeinek módosítása miatt
nem igényli. 
3./ A településrendezési eszközök módosítása során a helyben szokásos módon biztosítsa az
Önkormányzat a településrendezési eszközök dokumentációjának megtekintését.
4./ A környezeti vizsgálat az alábbi szempontok következtében nem tekinthető jelentősnek:

 Nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület;
 A tervezési területen nincsenek környezeti problémák, a
településrendezési eszközök módosítása nem befolyásol más
jogszabályt vagy programot, nem jelentős a környezettel kapcsolatos
közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából;
 Várható környezeti hatásokkal nem számol a terv, így a
meglévő környezeti elemekben és rendszerekben a településrendezési
eszközökben nem következik be változás;
 A tervezési területet nem védett területeket;
 A területen környezetvédelmi határértéket elérő vagy azt
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem
várható.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos

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

6/2017.     (II.13.)     SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A  Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város
településrendezési eszközeinek módosításáról döntött 464/2016.
(XII.6.) Kt. határozatával. 

2./ A Képviselő-testület a Településrendezési eszközök –  teljes
eljárásban történő - módosításával kapcsolatban a folyamatban lévő
eljárással kapcsolatban határozza el, hogy az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott
környezeti vizsgálat elkészítését – a várható módosítások környezetre
gyakorolt elenyésző hatása miatt a Korm. rendelet 3. §-a által adott
felhatalmazás alapján - Devecser településrendezési eszközeinek
módosítása miatt nem igényli. 



3./ A településrendezési eszközök módosítása során a helyben
szokásos módon biztosítsa az Önkormányzat a településrendezési
eszközök dokumentációjának megtekintését.

4./ A környezeti vizsgálat az alábbi szempontok következtében nem
tekinthető jelentősnek:

 Nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület;
 A tervezési területen nincsenek környezeti problémák, a
településrendezési eszközök módosítása nem befolyásol más
jogszabályt vagy programot, nem jelentős a környezettel kapcsolatos
közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából;
 Várható környezeti hatásokkal nem számol a terv, így a
meglévő környezeti elemekben és rendszerekben a településrendezési
eszközökben nem következik be változás;
 A tervezési területet nem védett területeket;
 A területen környezetvédelmi határértéket elérő vagy azt
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem
várható.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos

Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a partnerségi
véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a Partnerektől nem érkezett észrevétel.
2./ A Képviselő-testület döntsön úgy, hogy az államigazgatási szervek észrevételeit az azokra
adott válaszokban foglaltaknak megfelelően elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti, s a
településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja.
3./ A Képviselő-testület kérje  fel a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban
átdolgozott településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi
vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum egy
példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső
szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei
Kormányhivatal részére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

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

7/2017.     (II.13.)     SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:



A  Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítsa
meg, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel
kapcsolatban a Partnerektől nem érkezett észrevétel.

2./ A Képviselő-testület döntsön úgy, hogy az államigazgatási szervek
észrevételeit az azokra adott válaszokban foglaltaknak megfelelően
elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti, s a településrendezési eszközök
módosításának véleményezési szakaszát lezárja.

3./ A Képviselő-testület kérje  fel a Polgármestert, hogy a jelen
döntéssel összhangban átdolgozott településrendezési eszközök
tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a
véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum egy
példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón
küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi
hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal részére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen. Jelenpillanatban még ennek nincs olyan
jelentősége. Semmi jelentősége lépni, mert a Bányakapitányság fogja engedélyezni a
bányaművelést. Gyakorlatilag az olyan összes aggályokat, ami itt van, azokat mind elő fogja
írni, és őneki azt be kell tartani. Nekünk egyetlen egy feladatunk, lehetőségünk van, hogy ide
tartozik a mi területünkhöz és a rendezési tervet ennek megfelelően ipari területté, illetve
bányaterületté kell minősíteni. Nekünk ebben más feladatunk nincsen. 

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Itt írja. Vízgyűjtő gazdálkodás, rendtális védelem.

Cserny    Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Azt akarom mondani ne, nézzenek
hülyének. Ezt olvassátok el. Az árterületet igen is érinti, 70 %-ban tapasztalható talajművelés
és módosításra, területet javasolnak biztosítani. 

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

Cserny   Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ezt kell elfogadni. De most már én is
teljesen elbizonytalanodtam. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Hát akkor meg kell beszélni a Leierrel, hogy
pótolja vissza a vizet a kutakba. 

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



Bizottság     tagja: Szivattyúval tolja vissza a vizet. Át kell nézni, legalábbis ennyiben.

Cserny   Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Én nem akarok vitát generálni.  Mivel
ez volt a kérdés.

10./   Napirendi     pont:

Leposa Krisztián egyéni vállalkozó támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Leposa Krisztián támogatást kér, mert
megsértette a törvényt és 1.1000.000,-Ft-os bírságot gyűjtött össze. És hát egy kicsit drága
volt a tavalyi éve. Támogatást kér. Gazdasági és Ügyrendi Bizottság véleménye? 

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Mi közünk ehhez?

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

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Leposa
Krisztián kérelmét támogassa.

36/2017.     (II.     13  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett a határozati  javaslatot, mely szerint a Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság javasolja  a Képviselő-testületnek, hogy Leposa Krisztián
kérelmét támogassa, elutasította.

Szövérfi  Zoltánné Szociális,  Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja
elhagyja az üléstermet.

11./   Napirendi     pont:

Marton és Társa Bt. támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Marton Zoltán 300.000,-Ft-os hozzájárulást
kért.

Kozma   György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Javasolom neki. Adjuk meg neki. Szedje ki a fát, ami itt van. 

Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizotts  ág   tagja: Én is javasolok. De én szeretném kérni tőle 5 évre
visszamenőleg az eredmény kimutatását és utána bíráljuk el. 

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

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

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

37/2017.     (II.  1  3.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 nem szavazattal a határozati
javaslatot, mely szerint a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Marton és Társa Bt. kérelmét
támogassa, elutasította.

12./   Napirendi     pont:

A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A Devecseri Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat 100.000,-Ft-os támogatást kér a Segítséggel Könnyebb Alapítvány
részére.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Nekem lenne egy rövid kiegészítésem. Tulajdonképpen ez a
támogatás azért lenne szükséges részükre, hogy Devecserbe tudják szállítani az Ajkai
Családok Átmeneti Otthona részéről az adományokat. Azért annyi kellene, hogy valamiféle



garanciát, hogyha már itt az összeget megszavazzuk, akkor kapjunk, hogy ez az adomány
hetente kétszer valóban megérkezik. Egyelőre most ígéret van. Én most egyelőre egy
alkalomról tudok, ami most megérkezett.

Kovács   László     alpolgármester: Előtte is érkezett.

Ferenczi   Gábor     polgármester: De most megvan az a heti két alkalom?

Kovács    László     alpolgármester: Heti rendszerességgel jött. Régebben is jött. A katasztrófa
idején is számíthattunk rájuk. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: És mindig 100.000,-Ft-ot adott az
Önkormányzat? Mert én nem emlékszem. 

Dukán   Gabriella     aljegyző: Még nem adott.

Kovács    László     alpolgármester: Még  nem kértek eddig. Most jött az a lehetőség.
Polgármester úrral együtt voltunk át  éppen, amikor jött. Az Élelmiszer Bankkal vannak ők
kapcsolatban és onnan kapnak támogatást és van lehetőségük. Most már túllőtték  magukat
ezen az adományozási körön. Egyrészt a jó kapcsolatok miatt gondolták, hogy ide is
szállítanának. És ennyi volt a kérésük, hogyha hozzá tudnánk járulni  

Mayer    Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Éves szinten?

Kovács   László     alpolgármester: Ez éves szinten, persze. 

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
intézményvezetőjének kérelmének adjon  helyt és 100.000,-Ft támogatást biztosítson a
Segítséggel Könnyebb Alapítvány (8400 Ajka, Szilvágyi Károly u. 8.) részére a kérelemben
foglaltakra, melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy fenti döntésről kérelmezőt
értesítse és az alapítvánnyal a támogatási szerződést megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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



38/2017.     (II.13.)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat intézményvezetőjének kérelmének adjon  helyt
és 100.000,-Ft támogatást biztosítson a Segítséggel Könnyebb
Alapítvány (8400 Ajka, Szilvágyi Károly u. 8.) részére a kérelemben
foglaltakra, melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséből biztosítsa.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy fenti
döntésről kérelmezőt értesítse és az alapítvánnyal a támogatási
szerződést megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

13./     Napirendi     pont:

Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat
Alapítványa kér tőlünk támogatást. Igaz, hogy az összeget nem jelölték meg, de a
számlaszámot igen. Javasolnák 20.000,-Ft-ot.

Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizotts  ág   tagja: Voltak ők itt egyébként a katasztrófa idején?

Bendes   István     jegyző: Igen. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány (8441
Márkó, Búzavirág u. 8.) támogatási kérelmének adjon  helyt, és 20.000,-Ft támogatást
biztosítson a részére az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt
értesítse és a támogatási szerződést megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos



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

39/2017.     (II.  13  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat
Alapítvány (8441 Márkó, Búzavirág u. 8.) támogatási kérelmének
adjon  helyt, és 20.000,-Ft támogatást biztosítson a részére az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről kérelmezőt értesítse és a támogatási szerződést megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

14./     Napirendi     pont:

Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz és 134.000,-Ft támogatást kérnek. Tavaly is annyit
adtunk, ugye?

Bendes     István     jegyző: Igen. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     bizottság     tagja: Tandíjat.

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

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

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola kérelmének adjon helyt, és
az intézmény devecseri tanulóinak térítési díját a 2016-2017-es tanév II. félévében is vállalja



át 134.000,-Ft összegben, melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből
biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről érintetteket
értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

40/2017.     (II.     13.)     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola
kérelmének adjon helyt, és az intézmény devecseri tanulóinak térítési
díját a 2016-2017-es tanév II. félévében is vállalja át 134.000,-Ft
összegben, melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséből biztosítsa.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Mayer    Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Javaslom,  hogy  az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is vegye fel
napirendjére a 14-es és 15-ös napirendi pontokat, az „Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola
kérelme”, és a „Zeneiskola kérelme” című napirendi pontokat. A jelenlévő bizottsági tagok száma
3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – napirendjei közé
felvette a 14-es, „Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola kérelme”, valamint a 15-os „Zeneiskola
kérelme” napirendeket.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a
döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
1./ A Képviselő-testület az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola kérelmének adjon helyt, és
az intézmény devecseri tanulóinak térítési díját a 2016-2017-es tanév II. félévében is vállalja
át 134.000,-Ft összegben, melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből
biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről érintetteket



értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 3 igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

5/2017.     (  II.     13.)     OKSB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja  a képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola
kérelmének adjon helyt, és az intézmény devecseri tanulóinak térítési
díját a 2016-2017-es tanév II. félévében is vállalja át 134.000,-Ft
összegben, melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséből biztosítsa.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

15./     Napirendi     pont:

Zeneiskola kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Az írásos kérelmet mindenki megkapta. A
zeneiskola szintén térítési díj átvállalását kéri tanulói részére. Javaslom, a kérelmet
támogassuk. 

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Devecseri  Gárdonyi  Géza
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység vezetője kérelmének adjon
helyt  és  az  intézmény  zenei  tagozatán  tanuló,  nehéz  helyzetben  lévő  gyermekek  szüleit
támogassa azzal, hogy a fizetendő zeneiskolai térítési díjat átvállalja a kérelemben felsoroltak
részére mindösszesen 170.100,-Ft összegben, melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében biztosítsa.
2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  döntésről  az



intézményegység vezetőt értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

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

41/2017.     (II.     13  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti
Iskola  intézményegység  vezetője  kérelmének  adjon  helyt  és  az
intézmény zenei tagozatán tanuló, nehéz helyzetben lévő gyermekek
szüleit  támogassa  azzal,  hogy  a  fizetendő  zeneiskolai  térítési  díjat
átvállalja a kérelemben felsoroltak részére mindösszesen 170.100,-Ft
összegben,  melynek  fedezetét  az  Önkormányzat  2017.  évi
költségvetésében biztosítsa.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a
döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Devecseri  Gárdonyi  Géza
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység vezetője kérelmének adjon
helyt  és  az  intézmény  zenei  tagozatán  tanuló,  nehéz  helyzetben  lévő  gyermekek  szüleit
támogassa azzal, hogy a fizetendő zeneiskolai térítési díjat átvállalja a kérelemben felsoroltak
részére mindösszesen 170.100,-Ft összegben, melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében biztosítsa.
2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  döntésről  az
intézményegység vezetőt értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 3 igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

6/2017.     (  II.     13.)     OKSB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a képviselő-



testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti
Iskola  intézményegység  vezetője  kérelmének  adjon  helyt  és  az
intézmény zenei tagozatán tanuló, nehéz helyzetben lévő gyermekek
szüleit  támogassa  azzal,  hogy  a  fizetendő  zeneiskolai  térítési  díjat
átvállalja a kérelemben felsoroltak részére mindösszesen 170.100,-Ft
összegben,  melynek  fedezetét  az  Önkormányzat  2017.  évi
költségvetésében biztosítsa.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

16./     Napirendi     pont:

Nőnapi virág vásárlása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház a nőnapi virágra és rendezvényre kér pénzt. A virág vásárlására 144.000,-Ft-ot kér. A
rendezvény megtartására 263.000,-Ft + Áfa támogatást kér.

Mayer    Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Most mind a kettőről döntünk, vagy csak a virágról szavazunk?

Dukán   Gabriella     aljegyző: A virág vásárlásról. 

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

Dukán   Gabriella     aljegyző: Az egy másik napirendi ponton van.  Itt a virág van. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor a 263.000,-Ft+Áfa. 

Dukán   Gabriella     aljegyző: Az mi?

Szente-Takács   Anna     igazgató: Az a fellépti díj.

Mayer    Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Az bent van a költségvetésben?



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

Mayer    Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: A Városi rendezvénynaptárban benne van. Akkor most a virágról kell
döntetnünk.

Szente-Takács   Anna     igazgató: Igen. 

Dukán   Gabriella     aljegyző:   Akkor most a virágról kell dönteni.

Cserny   Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:    A 144.000,-Ft-ról. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója
kérelmének adjon  helyt, és engedélyezze, hogy Baráth Tímea egyéni vállalkozótól nőnapi
virágok kerüljenek megrendelésre maximum 144.000,-Ft értékben, melynek fedezetét az
intézmény 2017. évi költségvetéséből biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Szente-Takács
Anna igazgatót értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
                

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

42/2017.     (II.     13  .  )     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház igazgatója kérelmének adjon helyt, és engedélyezze, hogy Baráth
Tímea egyéni vállalkozótól nőnapi virágok kerüljenek megrendelésre
maximum 144.000,-Ft értékben, melynek fedezetét az intézmény
2017. évi költségvetéséből biztosítsa.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti
döntésről Szente-Takács Anna igazgatót értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
                 

17./     Napirendi     pont:

Városi rendezvénynaptár



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megmondom őszintén, hogy a rendezvény
sorozattal és ezzel a sok dologgal nem értek egyet. Én jeleztem a polgármester úrnak is, hogy
ez a rengeteg rendezvény akkor lehetséges, hogyha pályázatból meg tudjuk oldani.
11.580.000,-Ft ez a rendezvény sorozat. Én ehhez nem tudok hozzájárulni. A nőnapról már
döntött a többség. 

Mayer    Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: A virágról döntött. Most kell az előadóról.

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Tudom azt, hogy lekötöttek. 

Bendes   István     jegyző: Vagy az is lehet, hogy visszamentek az előzőhöz és döntetek annak az
egy rendezvénynek a sorsáról. Attól függetlenül még lehet, hogy az összes többit nem
támogatják. 

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Ha már egyszer megvan a virág és az
ajánlatkérés, meg az elkötelezettség, javaslom, hogy szavazzuk meg. De a következőkben én
egyetlen egyet nem tudok megszavazni egész addig, amíg mínuszos lesz a költségvetésünk.
Ha tudunk hozzá pénzt teremteni akkor igen. 

Kozma    György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     az     Oktatási,     Kulturális     és
Sport     Bizottság     tagja: Ha mínuszos a költségvetésünk. Azon vagyunk, hogy ne legyen az.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Igen. Mindegy. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Szólhatok?

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

Ferenczi     Gábor     polgármester: Arra gondoltam, hogy a pedagógusok köszöntését nem
szabadna elfeledni azt, gondolom. 

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

Ferenczi     Gábor     polgármester: És nem tudom, hogy a képviselő társaimnak mi a
véleményük a rendezvények lebonyolításáról. Én azt gondolom, hogy mindenképpen kellene
egy városi megemlékezést tartani pedagógus napon. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Iskolások műsort adnak. Polgármester úr
köszönti a pedagógusokat és megoldódik a probléma.



Ferenczi     Gábor     polgármester: Úgy érzem elnök úr részéről, nem kifejezetten akar erre
fordítani.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Én minden alkalommal megtartottam a
Pedagógus napot, és megtartottam a Hősök napját is. Gyakorlatilag azon kívül, hogy
megszentelték a kenyeret augusztus 20-án, elénekeltük a Himnuszt. Aztán kész. De ezt lehet
így is, hogy mindent meg lehet csinálni, csak drágább lesz.   

Ferenczi     Gábor     polgármester: A másik, hogy Szent György napján. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Most Szent György, vagy Szent Flórián, polgármester úr?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szent Flórián.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Mert Szent György és Szent Flórián az kettő. Már
elbeszéltünk egymás mellett kétszer.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Akkor Szent Flórián május 4. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szent Flóriánra gondoltam. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: A május 4. az bent van polgármester úr, ahogy kérte. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igazából annyi lenne a lényege ennek, hogy szeretnénk a
városban működő Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a tagjait.

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

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tehát összegezve. Három dologról lenne szó. A
pedagógusok, a tűzoltók és a rendőrök ünneplése.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A többi rendezvény akkor elmarad?

Szente-Takács    Anna     igazgató: Tóth Verával a szerződést aláírtam, de az András nem adta
postára ugyanis a Kék Sziréna Fesztivál felmerült. Ha azt levisszük az emléktavakhoz, a
művésznő olyan technikai feltételeket szabott, hogy azt ott lent nem tudjuk biztosítani neki.
Legfeljebb ilyen napi 300.000,-Ft-os öltöző konténer kölcsönzésével. Róla meg köztudott,
hogy előfordul olyan, hogyha nem felel meg neki a helyszín és a mellékhelyiség, akkor képes
nem fellépni. Tehát én ezt nem kockáztatom meg ott lent a tavaknál. 

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

Szente-Takács   Anna     igazgató: Tóth Vera.



Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság   tagja: Akkor menjen Tapolcára. 

Szente-Takács    Anna     igazgató: Tehát addig, amíg itt a testület Áment nem mond holnap,
vagy ma, vagy nem tudom, addig nem  lesz postára adva, bár ugye a jegyző úrral
leegyeztettük, hogy igen. Tehát olyan feltételeket szab, hogy teljesen izoláltan kell. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor hagyjuk abba, aztán kész. Nem
támogatom.

Szente-Takács    Anna     igazgató: Tehát nem mertem. A fellépti díja az reálisnak tűnik,
kifizethető.  Itt úgy gondolom, hogyha az iskola, mint háttér intézmény, vagy mint háttér bázis
felállna, akkor bemernénk vállalni. Hogyha a tavakhoz levisszük, akkor sajnos nem.

Ferenczi     Gábor     polgármester: A tavakhoz nem kell levinni szerintem.

Szente-Takács   Anna     igazgató: De, akkor meg két helyszínen lesz Kék Sziréna Fesztivál? 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igazából három. Szerettem volna hozzászólni. Mert az
eredeti Szlalom versenyt, amit tavaly megcsináltunk, azt az idén is meg tudnánk csinálni. Pont
az a szombat üres nekik a versenynaptárban. Szerintem sok embert vonzott és jól kiegészítené
a Kék Sziréna Fesztivált. Én szerintem, hogyha 20 éves városnapokról beszélünk, akkor nem
feltétlenül tartom problémának, hogyha három helyszínen vannak programok.   

Szente-Takács   Anna     igazgató: Csak akkor a kiegészítő, kiszolgáló épületek, mobil WC-től
elkezdve minden, áramvételi lehetőség kiépítése, mind-mind költségként jelentkezik.

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

Szente-Takács    Anna     igazgató: Ami biztosítás, szintén költségként jelentkezik. Hogyha
Városi Napokról beszélünk, akkor feltételezem, hogy már csütörtökön a nagyszínpadot itt a
Kastély mellett felállítjuk. Akkor ott legyen pénteken, szombaton, vasárnap is program.
Fellépés is kell, hogy legyen.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Szerintem pénteken nem. 
  
Szente-Takács    Anna     igazgató: Akkor jó. Akkor szombaton este legalább egy fellépőt
produkálnunk kellene oda. A Kék Sziréna Fesztivál nem csak a város lakosságát fogja vonzani
elsősorban, hanem a Kék Sziréna Fesztiválon résztvevő tűzoltók, rendőrök, mentősöknek a
családtagjait is, hiszen ez egy családi rendezvény. Tehát én ezzel nem azt akarom mondani,
hogy fújjuk le, de ez amellett, hogy programot hoz, ez még plusz járulékos költséggel is fog
járni.  

Ferenczi    Gábor     polgármester: Szerintem üljünk le a szervezőkkel, mert ehhez egy csomó
mindent hoznak.

Szente-Takács    Anna     igazgató: De addig, amíg én konkrétan nem látom tételesen  leírva,



hogy bevizsgált színpad, biztonsági őrök, mobil WC, mobil ivóvíz biztosítása mennyi, addig
én nem merem azt mondani, hogy nem 5.000.000,-Ft-ba kerülne a Városnapok. 

Kozma    György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     az     Oktatási,     Kulturális     és
Sport     Bizottság     tagja: Ez igaz.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Akkor üljünk le a szervezőkkel, mert ebben a körben még
úgysem találkoztunk.

Szente-Takács   Anna     igazgató: Persze.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Annyi, hogy érkezett egy megkeresés irányunkba. Én azt
gondolom, hogy ez egy presztízs a városnak, hogy a mi városunk helyszínt adhat egy ilyen
rendezvénynek. Ez több évtizede működik. És akkor kérdezzük meg, hogy konkrétan mit
tudnak adni. Nekem azt jelezték, hogy pl. a színpadot és az ehhez kapcsolódó technikát, azt
ingyenesen tudják biztosítani a város számára.

Szente-Takács    Anna     igazgató: Igen. De a város számára, konkrétan a Tóth Vera féle
Városnapra, ahhoz is kell színpad, akkor is kell őrzés, akkor is kell biztonsági terv, szerv,
akkor is kell áramdíj. Tehát akkor is van költségem.  
 
Ferenczi   Gábor     polgármester: Persze.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nekem mindegy. De én azt javaslom, hogy
még egyszer át kell nézni. A nőnapi rendezvényt szavazzuk meg. A többit meg később. 26 db
van.

Szente-Takács   Anna     igazgató: Bocsánat. Bizottsági elnök úr, hadd mondjam el, mert tényleg
én úgy adtam le a polgármester úrnak és jegyző úrnak, hogy hanyatt fogják vágni magukat.
Tehát  rettenetesen sok. Rettenetesen sok ez a rendezvény. Rettenetesen sokba kerül. El kell
gondolkodni, hogy mi az, amit be tudunk vállalni és mi az, amit nem. És engedjék meg, hogy
ebben a körben jelezzem azt, hogy az intézmény humán erőforrása meglehetősen korlátozott.
Nem egyformán terhelhetőek a kollégák. Hogyha ezt végig nézzük, hogy milyen időpontokra
esnek ezek a rendezvények, általában hétvégére. Két ember, aki ebben biztos, hogy dolgozik
Baráth András és én. Hétvégén dupla óra jár az embernek. Tehát, hogyha kivesszük nem fog
működni az intézmény, mert hét közben, akkor nem vagyunk itt. Ha hétvégén itt vagyunk,
akkor viszont kivehetetlen túlórák képződnek. Ezt is el szeretném mondani. Nem szeretném
majd a kamerákba mondani holnap. Ezt mind-mind át kell gondolni. Bár 20 éves a város újra.
Igen, tudom. Tehát, hogy van-e ilyen hatalmas rendezvényre, vagy rendezvény halmazra
igény a városban.      

Ferenczi   Gábor     polgármester: Mi az, amit ebből ki lehetne venni? 
 
Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: A nemzeti ünnepek, azok szinte költség nélkül működnek. 

Szente-Takács   Anna     igazgató: Koszorúk.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi



Bizottság     tagja: Illetve koszorúk. Iskola adja a műsort. Utána koszorúzás. Temetőben
koszorúzás. Tulajdonképpen ezek nem kerülnek pénzbe. A Városnap az, ami nagyon sokat
elvisz. A Nőnapról ugye már döntöttünk. Hát én egyetértek polgármester úrral, hogy a
pedagógus napot ünnepelni kell, mint ahogy a volt polgármester úr is elmondta, hogy ennek
hagyománya volt annak idején Devecserben. Csak időközben egy kicsit elmaradt.

Horváth   Csaba     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     tagja: Mindig sárba voltak tiporva
a pedagógusok. Most sem kell ezt a hagyományt megszakítani.

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

Szente-Takács   Anna     igazgató: A Bornapokat azt lehet, hogy nem az idén kellene megtartani.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Elfogadom a javaslatot, hogy a Bornapokat azt próbáljuk
meg jövőre. Vegyük le a programból. 

Szente-Takács    Anna     igazgató: A polgármester úrtól érkezett a javaslat a Bornapokra.
Reálisan nézve a Bornapok az többes szám. Akkor már legalább 1,5 napot vagy 2 napot
minőségi rendezvényekkel megtölteni az közel ennyi. És akkor még konkurenciát jelentenek a
szomszéd városban lévő programok. Októberben nem tudjuk kiszámítani az időjárást. Faházat
kell bérelni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Nekem, az a véleményem, hogy külön üljünk
össze, beszéljük át.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen. Szerettem volna én is kérni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Döntöttünk a nőnapról. Vagy döntünk most? 

Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság   tagja  : Bocsánat, a városi rendezvényhez azért én
ragaszkodok. Egy komoly ember kell. Csak válogatunk, aztán mindenkinek betelt a naptára.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Hát, igen.  

Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság   tagja  : Hát azért van itt még más is. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Ha a Kék Sziréna Fesztivál nem  lesz,  akkor elviszik
máshova.

Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság   tagja  : Tehát azért ezekről mégis csak dönteni kéne.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Háttér intézménynek esetleg, ha levinnék a tavak mellé, akkor esetleg a
Rotary Ház is tulajdonképpen megoldható a WC, és egyéb helyiség szempontjából, nem? 



Ferenczi   Gábor     polgármester: Szerintem, igen.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: És ott, ha mondjuk, Kék Sziréna Fesztivál felállít egy színpadot, esetleg meg
lehet beszélni, hogy ne vasárnap szereljék le, hanem hétfőn. Tárgyalás kérdése.    

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Lehet, hogy a Tóth Verának azért kell külön,
mert ő azt szokta meg, a sajátját. 

Kozma    György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     az     Oktatási,     Kulturális     és
Sport     Bizottság     tagja: Mikor lesz ő itt?

Szente-Takács     Anna     igazgató: Június 18. Még nem biztos, hogy ő itt lesz.   

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Tehát gyakorlatilag még semmi nincs
eldöntve.

Ferenczi     Gábor     polgármester: S akkor gyakorlatilag megoldódna az öltözője, nem? 

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

Szente-Takács     Anna     igazgató: Van ott külön öltöző? Nincs.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Hát van ott egy múzeum. Van ott egy nagy helység. Tehát valamelyiket ki
kell nevezni öltözőnek. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: De ő mellette még jön másik 9 fő, akinek rengeteg igénye
van. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Akkor a múzeumot kinevezzük Tóth Vera öltözőnek. A másik helyiségben
pedig van egy nagy helyiség.

Kozma    György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     az     Oktatási,     Kulturális     és
Sport     Bizottság     tagja: Most a Szent Imre utca 17-re gondoltam. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: De az addig még nem lesz kész.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor álmodja meg mindenki holnapig.  

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Az kevés. Mindent tételesen. 

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



Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Mert itt csak dátumok vannak, meg ha,
meg, ha jó lenne. De szervezésileg mi oldható meg? Mit szabad felvállalni? És ennek a
forintolása.

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

Ferenczi    Gábor     polgármester: Mi  lenne, hogyha ezt a napirendi pontot a következő heti
ülésre áttennénk?

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Így van. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Akkor lenne egy hetünk átbeszélni.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Így van. 

Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság   tagja  : Jó lesz, ha nekünk is e-mailben elküldöd az új
tervezetet.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor a Nőnapi rendezvény az rendben.
Megállapítom,  hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 5  fő, a döntéshozatalban 5  fő vesz
részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület 2017. március 8-án, 17 órai kezdettel városi nőnapot tartson a
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház színháztermében. A Képviselő-testület a
rendezvény megtartása érdekében a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója
kérelmének adjon helyt, és engedélyezze a rendezvényen fellépő előadó költségének – nettó
263.000,-Ft + Áfa - a kifizetését, melynek fedezetét az intézmény 2017. évi költségvetéséből
biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Szente-Takács
Anna igazgatót értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
                

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

43/2017.     (II.     13  .  )     GÜB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület 2017. március 8-án, 17 órai kezdettel városi
nőnapot tartson a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
színháztermében. A Képviselő-testület a rendezvény megtartása
érdekében a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
igazgatója kérelmének adjon  helyt, és engedélyezze a rendezvényen
fellépő  előadó költségének –  nettó 263.000,-Ft + Áfa - kifizetését,



melynek fedezetét az intézmény 2017. évi költségvetéséből biztosítsa.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről Szente-Takács Anna igazgatót értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
                

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a
döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  
1./ A Képviselő-testület 2017. március 8-án, 17 órai kezdettel városi nőnapot tartson a
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház színháztermében. A Képviselő-testület a
rendezvény megtartása érdekében a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója
kérelmének adjon helyt, és engedélyezze a rendezvényen fellépő előadó költségének – nettó
263.000,-Ft + Áfa - a kifizetését, melynek fedezetét az intézmény 2017. évi költségvetéséből
biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Szente-Takács
Anna igazgatót értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
                

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 3 igen szavazattal –
egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

7/2017.     (  II.     13.)     OKSB.     h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja  a Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület 2017. március 8-án, 17 órai kezdettel városi
nőnapot tartson a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
színháztermében. A Képviselő-testület a rendezvény megtartása
érdekében a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
igazgatója kérelmének adjon  helyt, és engedélyezze a rendezvényen
fellépő  előadó költségének –  nettó 263.000,-Ft + Áfa - a kifizetését,
melynek fedezetét az intézmény 2017. évi költségvetéséből biztosítsa.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti
döntésről Szente-Takács Anna igazgatót értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos
                

18./     Napirendi     pont:



LHW-749 frsz-ú gépjármű üzemeltetése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: A Könyvtár autóját át akarja venni az
Önkormányzat. Jelezték, hogy nem akarják üzemeltetni, de nem akarják, hogy a költségek itt
csapódjanak le. Költségvetést annyiban befolyásolja, hogy ez nincs bent a költségben. Akkor
ezt majd szintén átveszi az Önkormányzat. Én egyetértek vele. Csak legyen egy program,
illetve egy szabályzat a használatára. Mikor?

Ferenczi    Gábor     polgármester: Nekem  volt a javaslatom. Tehát maradna ugyan úgy a
Könyvtárnál. Első sorban ők használják.  

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

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Az nagy különbség, hogy elsőbbség,
vagy amikor ők akarják használni. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Elsőbbség nyilvánvalóan.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Kaphat, ha nem akarjuk igénybe venni. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: És akkor még ki használhatja? Miért?
Hogyan? Illetve más is?

Kozma    György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     az     Oktatási,     Kulturális     és
Sport     Bizottság     tagja: Így van. Illetve azt is meghatározni pontosabban egy kicsit, mert
akkor még mindig ott van, hogy ki fog beleülni, ki fogja hajtani, vezetni. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Meg a papírokat ki vezeti, amikor
hajtja az autót?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Akkor hogyan döntünk ebben? Akkor átveszi
az Önkormányzat. A  szabályzatot ki kell dolgozni és akkor a következő testületi ülésre
visszahozzuk, hogy a szabályzatot átnézzük.

Bendes     István     jegyző: A Kft. Üzleti Tervét kiosztottuk, azt jövő héten fogjuk tárgyalni. Van
viszont itt egy javaslat, ami ma érkezett és ezt holnap bevinnénk az ülésre. Arról szól a
történet, hogy az Igazi Csíki Sört megtámadták, és hozott közben egy határozatot
Hódmezővásárhely, amelyet körbe küldött mindenkinek, hogy vegyenek részt az
Önkormányzatok is  ebben a folyamatban. Érkezett egy ilyen javaslat, hogy Romániában a
Táblabíróság betiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását, az eljárást kezdeményező Heineken
cégcsoport kérésére, a versenytárs kizárása, ellehetetlenítése érdekében. Devecser Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja Devecser város polgárait, hogy ne
vásároljanak Heineken termékeket. Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhívja   a   Devecser   városában   szeszesital   kereskedelemmel,  árusítással   foglalkozókat,
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