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8461. Devecser, Deák tér 1. Tel: 88/512-630

Szám: 4001-3/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január  25-én
(szerdán) 13 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak: Ferenczi Gábor polgármester

Kovács László             alpolgármester
Bognár Ferencné  

                         Holczinger László         
                         Kozma György
                         Mayer Gábor
                         Óvári Márton                képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
D-Medico Kft. képviseletében: 
Balikó-Török Lívia ügyvezető igazgató
Dr. Balikó Gergely
Ungváriné Scholz Alíz
Ács Attila Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Vörös Istvánné jegyzőkönyvvezető

Jelen van még kb. 15 fő érdeklődő állampolgár.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Sok  szeretettel  és  nagy  tisztelettel  köszöntök  mindenkit
Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  rendes  nyilvános  képviselő-testületi
ülésén.  Engedjék  meg,  hogy külön  és  nagy tisztelettel  köszöntsem Bereczky  Nóra  járási
hivatalvezető  asszonyt,  illetve  vendégeinket.  Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7  fő jelen van. A nyilvános ülést  megnyitom. A
napirendi tervezetet mindenki megkapta. Azt gondolom, hogy tegnap a bizottsági ülésen elég



kimerítően  áttárgyaltuk.  Annyi  módosítást  szeretnék  kérni,  hogy  tegnap  a  bizottságok
összevont  ülésén  a  jelenlévők  javasolták,  hogy  a  14-es,  illetve  15-ös  napirendi  pontok,
mégpedig  Leposa  Krisztián  egyéni  vállalkozó  támogatási  kérelme,  valamint  a  Marton  és
Társa Bt. támogatási kérelme ne kerüljön a mai ülésen tárgyalásra, hanem ezt a következő
rendes testületi ülésünkön tegyük meg, tekintettel a költségvetésre. Ezen kívül megegyeztünk
abban  is,  hogy a  18.  napirendi  pont  a  Vakok  és  Gyengénlátók  Fejér  Megyei  Szervezete
támogatási  kérelme  a  mai  ülésen  nem  kerül  tárgyalásra.  Illetve  szintén  nem  tárgyaljuk,
tekintettel  a beérkezett  ajánlatra a konferencia rendszer kiépítését.  Ha jól  emlékszem ez a
négy napirendi pont van, amit nem tárgyalnánk már, ha a Képviselő-testület ezzel egyetért.
Annyi kérésem lenne még, hogy itt  az elején, hogy ugye tanácskozási joggal Dr.  Németh
Ákos Pál ügyvéd úr minden ülésen részt vesz és jelezte, hogy egy negyedóra késéssel tud
megérkezni a mai ülésünkre. Én azt javasolnám, hogy mivel kérte, hogy a 3. és 4. napirendi
pontnál  szeretne röviden hozzászólni,  ezért  haladjunk úgy amennyiben egyetért  a testület,
hogy amíg nem ér ide az ügyvéd úr addig tudjuk a többi napirendi ponttal folytatni, ha erre
van  lehetőség.  Nekem más  kérésem nincsen.  Van  még  valakinek  javaslata  a  napirenddel
kapcsolatban?

Holczinger László képviselő: Meg a vegyes ügyekben megtárgyalunk egy-két dolgot.

Ferenczi Gábor polgármester: Hát azt természetesen. Bocsánat, lehet, hogy azt még nem
kérdeztem meg, hogy a vegyes ügyekben ki szeretne majd hozzászólni?

Kozma György képviselő: Én szeretnék.

Bognár Ferencné képviselő: Én is szeretnék.

Ferenczi  Gábor polgármester: Kozma képviselő úr és  Bognárné képviselő asszony.  Hát
majd  természetesen  közben  is  adódhat.  Így  van,  a  vegyes  ügyekben  van  egy-két  téma.
Fogadjuk  el  a  napirendi  tervezetet.  Javaslom  akkor  elfogadni  a  napirendeket  az  előbbi
javaslatom szerint.

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

A Képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  a  napirendeket  az  alábbiak
szerint fogadta el:        

           N A P I R E N D   E L Ő T T

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

          Ferenczi Gábor
          polgármester

                                   
                N A P I R E N D

T á r g y : Előadó:



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

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser és Röttingen közötti testvértelepülési
együttműködés szándéknyilatkozata

Ferenczi Gábor
polgármester

3) D-Medico Kft. tájékoztatója Ferenczi Gábor
polgármester

4) A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012-2015. évi
bevételeinek és kiadásainak felülvizsgálata

Ferenczi Gábor
polgármester

5) A  Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével
megkötésre kerülő stratégiai partnerségi együttműködési
megállapodás

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

7) A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának
véleményezése

Ferenczi Gábor
polgármester

8) A Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői
állása

Ferenczi Gábor
polgármester

9) Hegyes-Metal Kft. kérelme 0161/6 hrsz-ú ingatlan vételére Ferenczi Gábor
polgármester

10) A devecseri 296 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződése Ferenczi Gábor
polgármester

11) Gázolaj felhasználás Ferenczi Gábor
polgármester

12) Devecser  Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális
Egyesület támogatási kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

13) Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

14) Devecser Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

15) A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

16) Adománygyűjtés Kovászna megye Kommandó településének Ferenczi Gábor
polgármester

17) Nyomtató vásárlása az iskolai élelmezés részére Ferenczi Gábor
polgármester

18) A polgármester illetményének megállapítása, az
alpolgármester tiszteletdíja

Bendes István
jegyző



19) A polgármester 2017. évi szabadságának megállapítása Bendes István
jegyző

20) Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék  Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi
tevékenységéről

Ferenczi Gábor
polgármester

21) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti állapotáról Ferenczi Gábor
polgármester

22) Tájékoztató  az önkormányzati bizottságok 2017. évi
munkatervéről

Ferenczi Gábor
polgármester

23) Tájékoztató  a „Helyi foglalkoztatási együttműködések”
című felhívásra benyújtott támogatási kérelem
támogatásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

24) Devecser,  Damjanich u. 1. sz. alatti ingatlanban gázkazán
karbantartása

Ferenczi Gábor
polgármester

25) Vegyes ügyek

N A P I  R  E  N D    E  L Ő  T T

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ha  megengedik,  én  a  napirend  előtti  hozzászólás
lehetőségével nem élnék. Én azt gondolom, hogy a közelmúltban volt egy évértékelő és ott
elég  részletesen  összegeztem  az  eseményeket,  amelyek  az  elmúlt  időszakban  történtek.
Egyébként  a  rendeletek,  határozatok  végrehajtásával,  illetve  az  elmúlt  időszak  fontosabb
eseményeivel  kapcsolatban  pedig  írásban  mindenki  megkapta  a  tájékoztatót.  Van  ezzel
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kovács László alpolgármester: Énnekem lenne két dologban is ezzel kapcsolatosan. Itt a
határozati  javaslatok  között  nem szerepel,  de  azt  gondolom,  mindenképpen szót  kell  róla
ejteni és jobbító szándékkal kell róla szót ejteni úgy, hogy az előremutató legyen, és a jövőben
elkerüljük az ilyen kellemetlen helyzetet. Az elsőt azt mondanám. Ugye a szél megrongálta az
Eszterházy táblát, és most telefonáltak, hogy még a mai napig ott van az út mellett. Tehát
vegyük nagyon komolyan magunkat, hozassuk be nagyon gyorsan valakivel. Az, hogy meg
van, rendelve a tábla az rendben van, de azt gondolom, hogy amilyen gyorsan csak lehet,
hozassuk be azt a táblát, mert valahol az a mi szégyenünk. A másik pedig, ami az újságokban
is megjelent és a múltkori ülésen, hát nem azt mondom, hogy nagy port vert fel, de volt belőle
vita és beszélgetés. Ez a sümegi szakorvosi ellátás,  devecseri  szakorvosi ellátás,  egyebek.
Utána én is kaptam nagyon sok telefont és megkeresést ez ügyben, hogy miért akar Devecser
abba az irányba menni, és miért támogatja? És én személy szerint is miért támogatom, hogy a
polgármester úr ez ügyben tárgyaljon? Ezt mondom a sajtó nyilvánossága előtt is,  hogy a



polgármester úrnak joga van, és igen is tárgyaljon ezekben a dolgokban. Ezt soha nem fogom
megtagadni. Viszont azt gondolom, hogy a történet tanulságát, azt le kell vonni és azt kell
mondani, hogy és itt felajánlom a saját segítségemet, azt gondolom, hogy azt a kapcsolati
rendszert, amivel rendelkezem, és ami úton engem is megkerestek ezzel kapcsolatban, hogyha
ilyenek vannak, akkor azt próbáljuk meg előtte egyeztetni mielőtt behozzuk és nyilvánosságra
hozzuk. Én nem mondom azt,  hogy nem történt semmi ilyen. Egy kicsit  elhangzott,  hogy
milyen megkeresés, egyebek. Én azt gondolom, hogy teljesen jogos, korrekt volt az. Csak
éppen valaki mások is a helyzettel, megpróbáltak, és megpróbálnak ügyeskedni. Én a rossz
szándékot  senkiről  nem feltételezem,  hogy az  lett  volna.  De,  hogy előkészítetlen  volt  az
biztos.  Akkor  talán  el  tudjuk  kerülni  ezeket  a  nagyon  kellemetlen  helyzeteket,  hogy  az
újságból  értesülünk,  hogy  szó  sincs  ilyenről  mi  közben  meg  komoly  tárgyalásokra  és
egyebekre  készülünk.  Arról  ne  is  beszéljünk,  hogy életszerűsége  milyenek,  meg  ilyenek.
Tehát én csak azt szeretném kérni polgármester úrtól, hogy mielőtt behozzuk ide a testületire,
előtte egyeztessük és én felajánlom a személyes segítségemet is ebben, hogyha kell. Menjünk
el előtte közösen, hogyha ilyen infók érkeznek és győződjünk meg azoknak a hitelességéről.
Én  csak  annyit  mondok.  Ennyi  lenne.  Én  természetesen  javaslom  elfogadásra  és  én  is
elfogadom a tájékoztatót.  

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm a két téma felvetést. Teljes mértékig egyetértek
azzal,  hogy testületi  ülés előtt  egyeztessük azokat  a témákat,  amelyeket  fel  fogunk vetni.
Sajnálom,  hogy  ez  ezúttal  elmaradt,  és  ezt  nem  egyeztettük.  Az  Eszterházy  táblával
kapcsolatban, jegyző úr.

Bendes István jegyző: A héten megcsinálja. Behozzuk, ami kint van ott.

Kovács László alpolgármester: Én csak azt akarom, hogy legyen behozva.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen. Csak mi kértük is, hogy hozzák be. Több alkalommal
is. Ezt én is sajnálom, hogy ez elmaradt. Most nem akarok megnevezni senkit, akinek ez a
feladata lett volna, mert azt gondolom, most ebbe az irányba nem kell elmenni. A másik téma
az érdekesebb, mert tegnap a bizottsági ülésen is elmondtam, ahol alpolgármester úr is részt
vett, hogy a Megyeházán decemberben keresett meg több polgármester, mégpedig azzal, hogy
nekik túl sokba kerül a jelenlegi rendszer, miszerint hozzá kell járulniuk a szakorvosi ellátás
működtetéséhez a sümegi kistérségben. A felől érdeklődtek, hogy Devecser Önkormányzata
partner lenne abban, hogy egyáltalán tárgyaljunk arról, hogy ők csatlakoznának a devecseri
ellátási körzethez. Én azt gondolom, hogy nincs igaza alpolgármester úrnak abban, hogy én
ezt  nem egyeztettem kellőképpen. Én ezt a  felvetést,  ami az irányomba elhangzott  én ezt
rögtön tolmácsoltam a következő testületi  ülésen a Képviselő-testület irányába.  Mindössze
annyit  kértem,  mivel  volt  egy  ilyen  megkeresés,  amennyiben  ez  él,  akkor  üljünk  le  és
hallgassuk meg a feleket. Én azt gondolom, hogy nem történt semmilyen olyan dolog, ami
elmaradt volna. Tehát bármilyen egyeztetés elmaradt volna ebben a témában. Sőt, már magát
a felvetést is rögtön a Képviselő-testület felé tolmácsoltam. Hoztunk is egy határozatot, hogy
január  hónapban hallgassuk meg akkor ezeket  a település vezetőket.  És én is  az újságból
értesültem, hogy ez a megkeresés tárgytalan. Tehát én egy kicsit túldimenzionáltnak érzem ezt
a  dolgot.  Más  esetekben  is  előfordult  az  már,  hogy volt  irányunkba egy megkeresés.  Pl.
gondoljunk bele abba, értékesíteni akartunk egy olasz befektetőnek egy területet, és amikor
már meg is szavazta a Képviselő-testület és már a szerződés is elkészült, aláírásra is került, a
fizetés előtt lépett vissza a befektető. Hát ilyen esetek előfordulhatnak. Én azt gondolom, itt is
egy hasonlóról van szó. Nem tudom. Egy kicsit túldimenzionáltnak érzem ezt a felvetést most
így. Tessék.



Kovács  László  alpolgármester: Köszönöm  szépen.  Én  nem  azt  mondtam,  hogy  a
polgármester úr nem járt el helyesen. Teljesen helyesen járt el. Én azt mondom, elkerülhetők
lettek volna. Nem biztos, hogy még a nyilvánosság elé kellett volna tárni ezt. Megért volna
akár egy zárt ülést is. Talán ebben van tapasztalatom, és talán ebben tudok segíteni.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Hát  nem  történt  semmi.  Tehát  az,  hogy  most  tárgyaló
asztalhoz ülünk felekkel. 

Kovács László alpolgármester: Jó.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Igazából  most  nem  történt  semmi  szerintem  az  égadta
világon.

Kovács László alpolgármester: Én segíteni akartam, ezért mondtam. 

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Tessék.

Kozma György képviselő: Én is elmondtam tegnap a bizottsági ülésen, hogy gyakorlatilag
önön  keresztül  az  egész  testületet  a  Veszprémi  Naplónak  a  hasábjain  kvázi  hazugsággal
vádolták. Hát tudomásul kell venni, ott elmondták, hogy ilyenről szó sem lehetett. Nem is
volt. Ön ugye ezzel ellenkezőleg nyilatkozott meg. Most van egy állítás, ami most megjelent
az újság hasábjain, amit gyakorlatilag mi is az újságból tudtunk meg és nincsen válasz.  Tehát
én egy választ várok el öntől ugyanennek az újságnak a hasábjain, ami cáfolja ezt az állítást,
mert egyébként bent fogunk maradni ebben az állításban.

Ferenczi Gábor polgármester: Hát nem tudom képviselő úr. Hát még egyszer elmeséljem?
Egyszer  ezt  már  megbeszéltük  testületi  ülésen.  Hoztunk  egy  határozatot,  hogy  tárgyaló
asztalhoz  ülünk.  Tegnap  is  a  bizottsági  ülésen  ezt  egyszer  már  átbeszéltük.  Egy teljesen
felesleges hangulatkeltésnek érzem ezt, hogy miközben én szerettem volna a napirend előtti
hozzászólásomat most azért, hogy a 28 napirendi ponttal, plusz a vegyes ügyekkel hamarabb
végezzünk. Önök most egy teljesen felesleges vitát generálnak, azt gondolom már a napirend
tárgyalása előtt.  De akkor elmondom még egyszer.  Tehát  decemberben az évzáró Megyei
Közgyűlésen  odajött,  egyébként  meg sem tudom nevezni  most  az  összes  polgármestert  a
sümegi kistérségből, a csabrendeki polgármester.

Kovács László alpolgármester: Turcsi József.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Így  van.  És  azoknak  a  kistelepüléseknek,  a
polgármestereknek a nevét sajnos most nem tudom felidézni, illetve a települések nevét, akik
ezzel kerestek meg érdeklődés szintjén. Önök felé ezt jeleztem. Felhatalmaztak, hogy üljünk
le, hogy hallgassuk meg őket. Ennyi hangzott el egyébként azon az ominózus testületi ülésen
decemberben. Most ezen rugózunk most már 5 perce, a semmin egyébként, ahelyett, hogy
rátérnénk a napirendi tervezetnek a tárgyalására. Most egyébként, milyen olyan konkrét dolog
van, amire reagálni kellene. Elhangzott, hogy megkeresés volt. Januárban megjelent egy cikk,
hogy bocsánat mégsem. És akkor? Most erre kellene reagálni? Most jelenleg ez a kardinális
kérdés a mi településünkön?

Kozma  György  képviselő: Nem.  Ugyanis  amikor  ön  érvelt,  akkor  pont  a  devecseri
szakorvosi rendeléssel kapcsolatosan érvelt és akkor hozta fel ezt a megközelítést, ami azért



volt  érdekes,  mert  már  kívül  mutatott  azon  a  problémán,  amin  egyébként  ugye  akkor
megvitatásra kellett, hogy kerüljön. 

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. 

Kozma  György  képviselő: És  azért  gondoltam,  hogy  ez  egy  olyan  állítás,  nyugodtan
mindenki  értelmezheti,  de azért  egy fél  oldalon megjelenő cikk,  ami  az ön állításának az
ellenkezőjét,  hogyan mondjam, taglalja, az megérne annyit,  hogy azt mondja legalább 4-5
sorban, hogy elnézést, de én ezt mondtam. És ugye ragaszkodni ahhoz az igazsághoz, ami
egyébként itt önök számon kértek. És nem azért rugózók, meg nem rugózók én, mert írhatnak,
nekem  teljesen  mindegy,  úgyhogy  mehetünk  tovább.  Teljesen  mindegy.  Tegnap  is  ezt
mondtam.

Ferenczi Gábor polgármester: Szerintem az égadta világon ennek semmi jelentősége nincs.

Bognár Ferencné képviselő: Nincs. 

Ferenczi Gábor polgármester: Semmilyen jelentősége nincs.

Kovács László alpolgármester: Jobbító szándékkal tettem. De már bánom, hogy előhoztam.
De menjünk tovább. 

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

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

11/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

Ferenczi Gábor polgármester: Jegyző urat viszont megkérem, hogy az Eszterházy táblának



a  behozatalával  kapcsolatban,  ugyan  azt  a  személyt,  akit  ezzel  kapcsolatban  már
megkerestünk ismételten megkeresni szíveskedjen.

Bendes István jegyző: Holnap megoldjuk.

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm.

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Lényegében  ez  egy  technikai  szavazás  lenne.  Óvári
képviselő úr jelezte,  hogy a lakcíme megváltozott.  Ezt kellene tulajdonképpen beépíteni a
hatályos szabályozásunkba. Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.

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

Ferenczi   Gábor     polgármester: Megkérdezem, kinek van még kérdése, hozzászólása. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

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

1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet:

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

2./     Napirendi     pont:

Devecser és Röttingen közötti testvértelepülési együttműködés
szándéknyilatkozata



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Ennek a napirendi pontnak a címét, azért szeretném úgy
módosítani, hogy egyelőre maradjunk abban, hogy a két település közötti együttműködés
szándéknyilatkozata. Én azt gondolom ahhoz, hogy két település között testvértelepülési
kapcsolat alakuljon ki ahhoz azért már egy mélyebb és szerteágazóbb  együttműködés
szükséges, mint pl. a kárpátaljai Nagypalád, Fertősalmás esetében. Ott már valóban
testvértelepülési viszonyról lehet beszélni. Ennek az előzménye egyébként az volt, hogy
jegyző úrral a Magyar-Német Kereskedelmi Kamara budapesti rendezvényén vettünk részt,
amely kifejezetten településfejlesztésről, energetikai korszerűsítésekről és testvértelepülési
kapcsolatokról szólt. Ezen a rendezvényen a bajor energetikai minisztérium
főosztályvezetőjével vettem fel a kapcsolatot az ügyben, hogy fontos lenne Devecser számára
német nyelvterületen és számunkra kedvező lenne, hogyha bajor nyelvterületen egy hasonló
volumenű települést találni, amely nem csak lakosság szám, gazdasági, társadalmi viszonyok
tekintetében hasonlatos, hanem hasonlóan mihozzánk egy borvidékhez kötődik. December
végén érkezett egy megkeresés a Bajorország észak-nyugati csücskében található Röttingen
városából, hogy nyitottak lennének Devecserrel egy együttműködés kialakításában. Én arra
szeretném kérni a Képviselő-testületet, hogy fejezzük ki egy szándéknyilatkozatban azt az
akaratunkat, hogy mi is nyitottak vagyunk a bajorországi Röttingen város irányába mind
gazdasági, mind kulturális, mind pedig sport és egyéb vonatkozásokban az együttműködésre.
Hatalmazzanak fel arra, hogy a személyes kapcsolatot kialakítsam a település vezetésével és
lehetőség szerint ebben az évben megszervezzük a személyes találkozást. Ehhez kérnék egy
szándéknyilatkozatot, amit utána természetesen megküldenénk Röttingen részére. Van ezzel
kapcsolatban hozzászólás? Tessék.

Holczinger     László     képviselő: Az együttműködési szándéknyilatkozattal egyetértek, de
magával, hogy azonnal testvérvárosi kapcsolatot alakítsunk ki, azzal még nem. Meg kell
ismerni egymást. Elég messze van Devecsertől Röttingen. Először is nézzük meg, hogy
milyen lehetőségek vannak és utána tárgyaljunk majd a testvérvárosi kapcsolat lehetőségéről.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Ezt mondtam én is.

Holczinger   László     képviselő: Tudom, tudom.  De az e-mail üzenetekben nem ez szerepelt és
azért ezt szeretném tisztázni.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Igen. Én is ezt szerettem volna egyébként, hogy akkor úgy
módosuljon ez a napirend, hogy Devecser  és  Röttingen  közötti  együttműködés
szándéknyilatkozata. Akkor majd, ahogyan alakulnak a folyamatok a szerint lépünk tovább.
Természetesen,  ahogyan  említettem  gazdasági,  kulturális,  sport,  civil  szervezetek
együttműködése területén.

Holczinger László képviselő: Így van. Akkor tudjuk meg, hogy milyen lehetőségeink vannak
mind a két félről. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Van más hozzászólás ezzel kapcsolatban? Igen, tessék.

Holczinger  László  képviselő: Annyit,  hogyha  javasolhatnám  a  Tisztelet  Képviselő-
testületnek és a polgármester úrnak, hogy vagy a kiutazást vagy pedig az ő meghívásuk is
szerepeljen ebben a megkeresésben, amit a testület felhatalmazásával tenni fog. Elfogadható



ez?

Ferenczi  Gábor polgármester: Persze.  Megkérdezem, kinek van ezzel  kapcsolatban még
kiegészítése, kérdése.

Több kiegészítés, kérdés nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7  fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze ki azon szándékát, hogy
Devecser városa a bajorországi Röttingen városával együttműködést alakítson ki gazdasági,
kulturális, sport területen és a helyi civilszervezetek között.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy az együttműködésre
vonatkozóan folytasson egyeztetéseket Röttingen városa vezetésével.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

12/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi
azon szándékát, hogy Devecser városa a bajorországi Röttingen
városával együttműködést alakítson ki gazdasági, kulturális, sport
területen és a helyi civilszervezetek között.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
együttműködésre vonatkozóan folytasson egyeztetéseket Röttingen
városa vezetésével.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor haladjunk tovább az 5-ös napirenddel.

5./   Napirendi     pont:

A Magyar  Vöröskereszt  Veszprém  Megyei  Szervezetével  megkötésre  kerülő
stratégiai partnerségi együttműködési megállapodás
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi   Gábor     polgármester: Az írásos előterjesztés mindenki megkapta. Ezt is tárgyalta a
Gazdasági és Ügyrendi  Bizottság,  illetve a többi  bizottságunk a tegnapi bizottsági  ülésen.
Holnap egyébként 10 órakor tartunk egy sajtótájékoztatót, amennyiben a Képviselő-testület
ma elfogadja ennek az együttműködési megállapodásnak a tartalmát. Baráth Gábor megyei
igazgató úrral degradálnánk ezt az együttműködést, ami tulajdonképpen az eddigi meglévő



együttműködést rögzíti úgy, hogy mind a két fél számára ez kölcsönösen gyümölcsöző legyen
a jövőre vonatkoztatva is. Én azért,  hogy a lakosság is lássa, hogy miről van szó, nagyon
röviden összefoglalnám ennek az együttműködési megállapodásnak a tartalmát. 

Kovács  László  alpolgármester: Van  már  valamink  ugye?  Mi  már  kötöttünk  vele,  ugye
polgármester úr? A Vöröskereszttel volt valami stratégiai.

Bendes István jegyző: Írásbeli még nem.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Írásbeli  nem  volt.  A kistérségnek  van  már  egy  hasonló
jellegű  megállapodása,  de  ugye  ezt  a  somlókörnyéki  programot  érinti  a  kistérség  és  a
Vöröskereszt vonatkozásában. Ez kifejezetten a mi önkormányzatunk, illetve a Vöröskereszt
megyei szervezete között kerülne megkötésre. Tehát ez az együttműködési megállapodás a
következőket  tartalmazná.  (Polgármester  úr  felolvassa  a  Stratégiai  Partnerségi
Együttműködési Megállapodást, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Németh Ákos ügyvéd megérkezett az ülésterembe. 

Azt  gondolom, hogy ez egy nagyon korrekt  megállapodás,  ami a  jövőre vonatkoztatva is
előremutató. Tegnap a bizottsági ülésen tárgyalták.

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

Ferenczi Gábor polgármester: Kinek van még kérdése? 

Mayer  Gábor  képviselő: Nekem  lenne  egy  kérdésem.  Természetesen  támogatom  ezt  a
stratégiai megállapodást. Fontos a karitatív szervezetekkel az együttműködés. Különösen a
Vöröskereszt nagyon sokat dolgozott Devecserben. Kérdésem, az, úgy tudom a Deák F. u. 38.
kapcsolatban már született valamilyenfajta határozat, annak a végrehajtása hol áll, szerződés
köttetett-e már. Ügyvéd úr is itt van. Esetleg erre tud-e valaki válaszolni. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Ez úgy áll  jelenleg,  hogy erről  már döntöttünk.  Ehhez a
forrásunk is meg van már, hiszen az úgynevezett önkormányzati lakásszámlán rendelkezésre
áll a megvásárláshoz szükséges összeg. Az egyik tulajdonos idősek otthonában lakik. Tehát
tőle bonyolultabb volt beszerezni a szükséges iratokat. De ez már közben megtörtént. Ügyvéd
úr, akit nagy szeretettel köszöntök, meg fogja tudni oldani most már, hogy aláírásra kerüljön
az önkormányzat, illetve a tulajdonosok között az adásvételi szerződést. 

Mayer Gábor képviselő: Köszönöm szépen. Ugye jönnek a rendezvények tavasszal, nyáron
és fontos lenne, hogy addig is tudjuk használni, rendeződjenek itt a tulajdonviszonyok.  

Kovács László alpolgármester: Persze. Addig azért tudjuk használni.

Ferenczi Gábor polgármester: Persze addig tudjuk használni. Megkérdezem, kinek van még
kérdése, hozzászólása.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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



döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Veszprém
Megyei Szervezete között létrejövő Stratégiai partnerségi együttműködési megállapodást az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Magyar
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete megyei igazgatóját értesítse, valamint az 1./
pontban jelzett megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

13/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata és a Magyar
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete között létrejövő Stratégiai
partnerségi együttműködési megállapodást az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete
megyei igazgatóját értesítse, valamint az 1./ pontban jelzett
megállapodást aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Ferenczi  Gábor  polgármester: Tekintettel  arra,  hogy  ügyvéd  úr  is  megérkezett
visszamegyünk a 3. napirendi ponthoz.

3./   Napirendi     pont:

D-Medico Kft. tájékoztatója

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a D-Medico Kft. tulajdonosát,
képviselőit  és  megkérdezem,  hogy  az  írásban  benyújtott  tájékoztatóval  kapcsolatban
szeretnének-e a szóbeli kiegészítés lehetőségével élni.  

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Igen, szeretnénk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék, parancsolni.

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Jó napot kívánok, üdvözlők mindenkit. Köszönjük
szépen a meghívást, és a lehetőséget, hogy egy kicsit tájékoztassuk önöket, mivel megnéztük



a múltkori testületi ülés anyagát és úgy vettük észre, hogy nagyon sok félreértés adódik abból,
hogy hogy működik a szakrendelő, hogy érkezik a bevételünk, és hogy azt mire fordítjuk.
Tehát erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogyha van rá időm. A bevételt nem a lakosokra
kapjuk, hanem minden egyes ellátott beteg után kapunk, ami ugye változó. Minden egyes
szakrendelés esetén más-más pontszámot kapunk. Van egy területi volumen korlátunk, ami azt
jelenti, hogy van egy bizonyos pontszám, amit mi erre a területre kapunk. Ezt, ha túllépjük,
akkor csak egy töredékrészt kapunk mi. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk többet ellátni, mint
amennyit ez a területi volumen korlát nekünk enged. Minden hónapban más a bevételünk.
Tehát nem fix. Példának okáért a januári és az augusztusi hónapok a töredéke annak, amit
kapunk.

Dr. Balikó Gergely: És a december is.

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: És a december is, igen egy töredék hónap. Igazából
mi  egy  olyan  hátrányos  helyzetben  vagyunk,  hogy  nekünk  bármennyi  bevételünk  jön,  a
béreket ki kell fizetnünk, az orvosokat ki kell fizetnünk, az eszközöket fertőtleníteni kell, új
eszközöket kell beszereznünk. Tehát nekünk azzal kell gazdálkodnunk, amink van. Na, most
mi ehhez képest kapunk mi az önkormányzattól, egy támogatást, hogy a rezsi költséget voltak
olyan  kedvesek  és  átvállalták.  Ezt  is  szeretném tisztázni.  Ugyanis  elhangzott  a  múltkori
képviselő-testületi ülésen, hogy a szakrendelő 3-4 millió forint támogatást kap egy évben. Ezt
megkérdezném polgármester úrtól, hogy ezt hogyan, vagy mi alapján számolták ki.  

Ferenczi Gábor polgármester: Én szerintem nem a részemről hangzott el. 

Dr. Balikó Gergely: De pontosan az ön részéről hangzott el a 3-4 millió forint. Igen. 

Ferenczi Gábor polgármester: Erre nem emlékeztem, bocsánat.

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Csak  azért,  mert  mi  ennek  nagyon  örülnénk,
hogyha ennyi lenne.

Ferenczi  Gábor  polgármester: De  végeztem  ezzel  kapcsolatban  kalkulációt.  Ezért  is
tartottam  nagyon  fontosnak,  hogy  önök  eljöjjenek,  hiszen  önök  tudnak  erről  adekvált
tájékoztatást  adni,  hogy valójában  mi  a  helyzet.  Ugye  tulajdonképpen  mivel  eddig  ilyen
rálátásunk  nem  volt,  hiszen  nem  is  tudtunk  az  elmúlt  években  testületi  ülés  keretében
találkozni. Ez az első alkalom. Ezért azt gondolom, hogy abból tudunk kiindulni, amiről önök
beszámolnak. A részünkről ez csak saccolás, becslés. 

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Jó, ezt csak azért szerettem volna tisztázni, hogy
mi is el tudjuk mondani, hogy akkor az az összeg, amit mi kalkuláltunk igazából nekünk ez az
összeg 600-650.000,-Ft-ra jön ki ez a rezsiköltség, amit önök átvállalnak helyettünk. 

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Leírtam  a  tájékoztatómban  is,  hogy  esetleg
javaslom, hogy az E.ON-nal a szerződést újra kellene tárgyalni, hiszen azért olyan magas.
Havi 80.000,-Ft kb. a villanyszámla, mivel versenyszerződésük van az E.ON-nal. Mi ennyire
tudtunk információt szerezni. Többet nem kaptunk tájékoztatást. Igazából a mi fogyasztásunk
ott  a szakrendelőnél,  hoztam róla másolatot,  hogyha esetleg szeretnék megnézni,  ha nincs
kéznél  most  önöknél,  11.000,-Ft  a  fogyasztásunk  és  erre  80.000,-Ft-os  számla  jön  ki,  a
rendszerhasználati díjak és a versenyszerződés miatt. Ez irreálisan sok és úgy gondolom, nem
tudom, hogy ez miben mutatkozik, vagy miben van rá szükség, nem feltétlenül kell.



Dr.  Balikó  Gergely: És  hozzá  fűzném,  amennyiben  szabad,  hogy amikor  a  felét  kellett
kifizetnünk,  akkor  az  pontosan  a  négyszerese  volt  a  fogyasztásunknak.  Ezt  azért  még
hozzáfűzném.  Itt  van  neked  egyéb  más  tájékoztatásod  és  nyilvánvaló,  hogy  akkor  a
polgármester urat, illetve a képviselő-testületet én is, hogyha lehetséges tájékoztatnám arról,
hogy az  önök  által  megszavazott  működési  hozzájárulás,  amit  egyébként  köszönünk.  De
önmagában nem nekünk kell köszönni,  hanem önmagában az egészségügyi intézménynek,
amely éves 10-12.000 betegellátást végez itt Devecserben. És amit a devecseriek igen csak
sokszor vesznek igénybe. Nyilvánvalóan nekünk a szakorvosaink is, a szakasszisztenseink,
illetve a dolgozóink is azért vannak, hogy ezeket az ellátásokat maximálisan a tudásuknak
megfelelően lássák el, vagy végezzék. És ez per pillanat így is működik, így is működött és
így is fog működni. Én úgy gondolom, Tisztelt Polgármester Úr és akkor örülők egyébként,
hogy ügyvéd kolléga is itt van. Hadd nevezzem kollégának, hiszen egyben ő is ajkai ügyvéd,
én  is  az  vagyok.  A múltkori,  tehát  december  16-án  elhangzott,  képviselő-testületi  ülésen
elhangzott  az  ügyvéd kollégám szájából,  hogy meg kéne vizsgálni,  hogy vajon mennyire
elégedettek a devecseriek a szakellátással és egyéb más. Én ezt megmondom őszintén egy
kicsit  sértőnek  érzem  az  orvosaink  és  a  szakorvosaink  részéről,  hogy  azt  bárki
megkérdőjelezné,  még akár  a  feltételezések szintjén  is,  hogy ők kellőképpen járnak el  és
látják el a szakfeladataikat. Ezt ilyen módon, itt jelen esetben és pillanatban utasítom vissza.
Szeretném azt is reflektálni az ő általa elmondottakra, hiszen ő többet beszélt a szakrendelőről
egyébként ügyvédként a múltkori képviselő-testületi ülésen, mint bármelyik képviselő. Akkor
ezekre kell reflektálnom. Azt a látszatot keltette kolléga úr, hogy itt nagyon sok orvos elment
tőlünk. Hát megjegyezni kívánom, hogy 2 éve és 4 hónapja visszük mi ezt a szakrendelőt és
vettük át  Tisztelt  Polgármester  Úr.  Azóta nem, hogy orvos nem ment  el.  Nem, hogy egy
szakasszisztens nem ment el, de a takarítónő sem ment el és senki. Mindenkit egyben tartunk,
mert  ez  a  célunk,  hogy továbbra  is  egy jól  működő csapatként  működjön a  szakrendelő.
Aminek egyértelműen Devecser város, a betegek látják előnyét, és a térség látja az előnyét.
Innentől fogva Tisztelt Polgármester Úr még csak annyit szeretnék mondani, hogy a tendencia
olybá  változott,  hogy nem,  hogy elmennek  tőlünk  orvosok,  hanem orvosok  keresnek  fel
minket,  hogy szíveskedjünk,  hogy lehet-e  jönni  ide  szakrendelést  nyitni.  És  tudják  mi  a
probléma Polgármester Úr. Elmondom. Végig jártunk mi kanasszát bőven, itt is, ott is, hogy
új  szakrendeléseket nyithassunk. Pszichiátriát,  urológiát,  és neurológiát.  Na, most innentől
fogva  van  három  a  levegőben  lévő  szakrendelési  lehetőségünk,  amit  azért  nem  tudunk
biztosítani,  mert  amit  a  kedves  ügyvezető  asszony elmondott,  van egy korlátja,  egy pont
korlátja a D-Medico Kft.-nek, mint szakorvosi ellátó központnak. Amennyiben mi behozunk
új orvosokat, akik új ellátásokat végeznek akkor az orvosoknak a pénzt nekünk kéne nyilván
kigazdálkodnunk, az orvosok díját, illetve a beteg ellátásonként járó, még egyszer mondom,
nem fejenként járó, és ez is egy tévesztés volt. Nem fejenként kapjuk mi a támogatást, hanem
beavatkozásonként. Egy orvosunk, egy fül-orrgégész, amikor felszűr egy gyermeknek a fülét,
azért  mi 200,-Ft-ot kapunk, amiből még sterilizálni sem lehet azokat az eszközöket.  Most
innentől  fogva,  amikor  van  egy  adott  határ,  úgy  gondolom,  hogy  sokkal  inkább  az
együttműködést  kellene  keresni,  hogy  az  önkormányzat  ténylegesen  mondjuk  tudja-e
támogatni azt, hogy mondjuk, ez a 3 db szakorvos tudjon jönni. Csak fölvetem kérdésként,
mert nyilvánvalóan ezt nevezném én támogatásnak Isten igazából amellett, hogy tisztelettel
megköszönöm azt a támogatást, amit egyébként eddig adtak folyamatában.

B  alikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Nagyon sokat jelent. 

Dr.     Balikó     Gergely: Nekünk,  ez  jelent  és  köszönjük.  De  azt  tudni  kell  és  látni  kell
nyilvánvalóan,  ezeket  el  kell  hessegetni  ezeket  a  jellegű  félreértéseket  és  félre



kommunikálásokat, mert ezek nem vezetnek, vagy nem szülnek jó vért. Itt per pillanat mi és a
szakrendelő azért van, hogy Devecsert és környékét ellássuk. Amennyiben bárki ellenségesen
viszonyul a szakrendelőhöz, vagy bármelyik orvosunkhoz, vagy bárkihez, akik mellett ki kell,
hogy álljak maximálisan ismételten, abban az esetben azt úgy kell értelmeznünk, minthogyha
magát  az  általunk  ellátott  feladatot  és  a  szakellátást  piszkálná  meg  valaki.  Ezt  én  nem
szeretném,  és  a  jövőben  is  felhívnám  a  figyelmüket,  hogy  egészen  addig,  ameddig  a
szakrendelőnek a hollétéről a D-Medico Kft. vezetősége dönt, higgyék el, van még a közeli
települések között pár, aki tárt karokkal várna minket a támogatások megadása és egyéb más
mellett. Tekintettel arra, hogy valamikor járás központ volt Devecser és itt indult el az egész
szakrendelés.

Kovács László alpolgármester: Most is.

Dr.     Balikó     Gergely: És most is járás központ. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy Devecserben
kell  működnie a  szakrendelőnek.  Innentől  fogva nekünk van egy világos  célunk,  ami  azt
hivatott képviselni, hogy kérem alássan, a szakrendelő menjen, működjön, és Devecserben
működjön. Egyelőre más variációs lehetőség nincs. És ezt kérném tudomásul venni minden
jelenlévőtől, hogy ez nem egy kocsma, hogy nyitunk a jövő héten, a másik sarkon még egy
szakrendelőt. Ez OEP, vagy MEP által finanszírozott. Nagyon komoly ÁNTSZ vizsgálatok és
egyéb másnak alávetett dolog, és éppen ezért mondom, hogy ez, vagy így működik, vagy más
variáció  nincsen.  És  mi  szeretnénk  továbbra  is  üzemeltetni  ezen  feltételek  mellett  és
köszönjük szépen egyébként a segítséget. És innentől fogva abba belemenni, hogy vajon az
orvosaink mennyit kapnak, és hogy ez jó-e nekik, mert Ajkán megéri, meg Tapolcán megéri.
Hát ez már megint egy vakvágány. Nem ment el tőlünk senki. Nyilvánvalóan egyébként az
orvosaink  jól  érzik  magukat.  Amennyiben  sokszor  kell  itt  magyarázkodnunk  nekünk  és
eljönnünk még, akkor lehet,  hogy azt fogják kommunikálni ezek a jellegű összejövetelek,
hogy  valamiféle  probléma  lehet  itt  a  szakrendelővel.  És  én  ezt  nem  szeretném.  Tehát
szeretném  azt  még  egyszer  és  nyomatékosan  mindenkinek  elmondani,  a  szakrendelő
működik,  és  működni  is  fog  amennyiben  ugyan  olyan  konstruktív  és  segítő  hozzáállást
tapasztalunk a későbbiekben, mint amit remélünk. Köszönöm Tisztelt Polgármester Úr.    

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Én akkor folytatnám azzal, amiért jöttünk, hogy
elmondjam, hogy mit fejlesztett tulajdonképpen. Itt, amiért mi kértük ezt a nagy segítséget
decemberben annak az volt az oka, hogy tönkre ment egy fontos vizsgáló berendezésünk.

Dr.     Balikó     Gergely: 300.000,-Ft.

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Ez a nőgyógyászati ultrahang. Azért mondom, mert
tudom, hogy leírtam a levélben. Csak nem tudom, hogy itt mindenki tudja-e. Tehát tönkre
ment egy nagyon fontos alkatrészünk. Egy új gép 4-5 millió forintba kerülne.  

Dr.     Balikó     Gergely: Forintnál kezdődik.

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Tehát annyiba kerülne körülbelül. Az alkatrészünk
hozzá 750.000,-Ft volt, ezt így sikerült megvennünk, hogy önök is segítettek nekünk. 

Dr.     Balikó     Gergely: Használtan volt ez annyi.

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Tehát megvettük az alkatrészt és működik. És
innentől kezdve tartalékolnunk kell arra, amit a levélben is írtam, mivel az alapgépünk egy



elég régi tartalékolnunk kell arra, hogyha esetleg az meghibásodik, akkor ezt sajnos be kell
szereznünk, mert, ha ez nincs, akkor leáll a szakrendelés. Tehát a nőgyógyászati szakrendelés
jelentős része leáll. Hiszen nagyon sok kismamánk van. Nagyon sok betegünk van, akit
ellátunk.

Dr.     Balikó     Gergely: Diagnosztikai eszköz. 

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Ezen kívül még rengeteg számítástechnikai eszközt
vásároltunk. Vettünk egy doppleres vizsgálót a sebészetre, aztán még sorolom gyorsan, nem
rablom az idejüket. A sürgősségi táskát kellett felszerelnünk, ami nagyon fontos volt.
Hiányoztak belőle váladék szívók, taposó készülék, gyermek lélegeztető balon + maszk,
gyógyszerek, amit folyamatosan cserélnünk kell. Tehát a 2015-ös, 2016-os évben összesen
1.400.000,-Ft-ért vásároltunk új eszközöket. 

Kovács     László     alpolgármester: A betegek mennyit fizetnek?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ha megengedi alpolgármester úr. 

Dr.     Balikó     Gergely,     Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Nullát. A betegek nem
fizetnek semmit.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ha megengedi, akkor reagálnék, jó.  

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat.

Holczinger László képviselő: Elnézést kérek, de van az SZMSZ-ben egy előírás, a kérdések
után  a  bizottságoknak  a  véleménye,  aztán  utána  lehet  a  vitát  megnyitni  és  utána  lehet  a
kérdéseket. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez így van, de egyébként közbe szólni sem lehet.

Holczinger László képviselő: Nem akartam közbe szólni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem is elnök úrnak mondom. 

Holczinger László képviselő: De el akartam mondani a véleményünket. Köszönöm szépen.  

Dr.     Balikó     Gergely: Még akkor átragadván a szót, még akkor még egyetlen egy dolog.
Tisztelt Képviselő-testület, egyébként örülők, hogy itt lehetek, mert legalább én is
elmondhatom ilyen szempontból a véleményemet és az igazságot bizonyos dolgokról, amik
röpködtek a levegőben, amiben bizonyos igazság és valóság tartalmakat természetesen
mellőztek. Elhangzott az, hogy nyilvánvalóan vajon miért akarják a D-Medico Kft.-nek
megszavazni ezt a 300.000,-Ft-ot, amikor úgy kell összeguberálni a pénzt különböző
rendezvényeken és egyéb mást és vajon mi mit adtunk és mit fejlesztettünk. Hát erre
megadnám a választ egyebek iránt Tisztelt Polgármester Úr. Ön is tudja nagyon jól, hogy mi
annak idején 100 db vércukormérő készüléket kaptunk az Országos Cukorbeteg Egyesülettől,
azért mert kértük, hogy támogassanak minket valamivel, mert nem fényes az egészségügyi
intézményeknek az állapota. Akkor még úgy volt. 100 db vércukormérő készüléket kaptunk,
amiket mi, tehát 10.000,-Ft db-ja a vércukormérő készülékeknek a hozzávaló tűkkel és
minden egyéb mással. Mi ezeket ingyenesen szétosztottuk azon devecseriek és környékbeliek



között, akiknek vércukor problémáik voltak és nem engedhették meg maguknak, hogy
10.000,-Ft-ért vegyenek ilyet. Ez nem más, mint egy adomány volt a D-Medico Kft. részéről
1.000.000,-Ft összegben. Erről senki nem beszélt eddig. Nyilvánvalóan mi meg nem fogjuk
fényezni magunkat, mert minek. De ettől függetlenül azért ezt el kell, mondjam. Azt, hogy én
itt személy szerint, mert, hogy ügyvédként is, azért többször hallottam, hogy rám terelődött a
szó bizonyos szempontból. Azért, amikor én annak idején, amikor én felállásra kényszerültem
2 évvel ezelőtt, akkor 3 havi felmondási díjról én lemondtam az önkormányzat javára közel
500.000,-Ft értékben. Mi az, ha nem adomány? Vagy mi az, ha nem támogatás valamilyen
szinten. Ezt csak, ha csak összeadjuk 1.500.000,-Ft. Én úgy gondolom, hogy már bőven
letettünk itt valamit az asztalra ahhoz, hogy elejét vegyük azoknak a jellegű támadásoknak,
amiket én egyébként sajnos annak értékelek, bizonyos személyes, vagy egyéb más
indíttatásból. Soha nem lehet ezt tudni. De jó azért ezt is tisztázni. És köszönöm egyébként,
hogy engedte, hogy ezt elmondjam és meghallgattak. Köszönöm. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én köszönöm, hogy eljöttek és kapunk egy részletes
tájékoztatást. Ugye itt a fő probléma az volt, hogy ahogyan elhangzott az előbb, hogy 2 év 4
hónapja működik most már a szakorvosi ellátás a D-Medico Kft. üzemeltetésében.  Még nem
volt lehetőségünk, hogy képviselő-testületi ülésen kapjunk egy beszámolót, illetve feltehessük
a kérdéseinket. Egyébként a 2017-es évre vonatkoztatva is a Képviselő-testület egyhangúlag
döntött arról, hogy a rezsi költségeket ebben az évben is, a tavalyi évhez hasonlóan 100 %-
ban átvállaljuk. A 300.000,-Ft-tal kapcsolatban egyébként nekem azok az információk, amik
elhangzottak, hogy miért volt szükség erre a 300.000,-Ft-ra nem tudom, hogy a Képviselő-
testület más tagjai ezzel, hogy vannak, de nekem ezek új információk. 

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Pedig a levelemben leírtam mindent.

Holczinger     László     képviselő: El kell olvasni.
 
Ferenczi Gábor polgármester: A probléma az, hogy ennek a módja volt én szerintem jogilag
aggályos.  Tehát,  hogyha  eleve  egy  támogatási  kérelem  érkezett  volna  az  önkormányzat
irányába,  a  Képviselő-testület  irányába,  hogy  a  miatt  kérnek  támogatási  kérelmet,  mert
azonnali eszköz beszerzésre van szükség. Akkor teljesen más ennek a fekvése, mint egy olyan
kérelem,  hogy  egy  önkormányzati  jogos  követelés  elengedését  kéri  a  Kft.  Egyébként  a
Képviselő-testület elé, már napirendként támogatási kérelemként került az előterjesztés, de az
eredeti kérelem az nem így szólt.  Tehát a jövőre vonatkoztatva én azt gondolom, hogy ez
mindenképpen tanulságos, hiszen az önkormányzatnak van egy szabályozása. Egyrészről az
önkormányzati  törvény  is,  a  számviteli  törvény  is,  és  egyéb  törvények  meg  belső
szabályzatok,  amik  rendelkeznek  arról,  hogy  milyen  esetben  lehet  elengedni  egy
önkormányzati  kint  levőséget.  És  a  D-Medico  Kft.  esetében  a  saját  szabályrendszerünk
alapján egyik kritériumnak sem felelt meg, ami alapján ezt el tudtuk volna engedni. Ellenben,
ha eleve egy támogatási kérelemként kerül elénk, akkor azt ugyan úgy tudtuk volna kezelni,
mint ahogyan kezeltük egyébként a rezsidíjnak a támogatását. Hiszen ahogyan azt az előbb
mondtam, egyhangúlag a Képviselő-testület támogatta. 

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: De  a  kérelmünk.  Mi  küldtünk  egy  kérelmet,
amiben ez bent volt, hogy mi emiatt kérjük a támogatást, tehát a 300.000,-Ft elengedését, mert
új eszközt kell vásárolnunk. Mi ilyen kérelmet nyújtottunk be. Akkor ez nem volt ez így jó?

Ferenczi Gábor polgármester: Még egyszer, hogy ne legyen ebből félreértés. Tehát hogyha
a  jövőben  szükség  van  egy  olyan  eszköz  beszerzésre,  ami  a  mindennapi  működéshez



elengedhetetlen és a Kft.  úgy ítéli  meg, hogy ezt saját  erőből nem tudja biztosítani és az
önkormányzattól kér ehhez segítséget, akkor célszerű ezt egy támogatási kérelem formájában
eleve benyújtani. Tehát még egyszer a saját szabályzatunk alapján, mi önkormányzati kint
levőségről csak adott esetben mondhatunk le. Tehát ha például a cég mondjuk csődbe ment,
megszűnt, a követelés behajtása nagyobb anyagi ráfordítást igényelne, mint maga a követelés
és ezt sorolhatnám. Nyilván ezt ügyvéd úr sokkal pontosabban tudja, mint én. A D-Medico
Kft.  esetében  nem  felelt  meg  jogilag  ezeknek  a  kritériumoknak.  Ugye  ezt  tartottam  én
aggályosnak.  Egyébként  magát  a  300.000,-Ft-os  támogatást,  azt  a  Képviselő-testület
támogatta, ahogyan ez el is hangzott. Tehát még egyszer a jövőre vonatkoztatva, ezzel ez az
alapvető probléma. A másik az inkább egy etikai kérdés, amit ugye devecseri vállalkozások
vetettek fel, hogy adott esetben, hogyha őnekik, tehát bármelyik vállalkozásnak itt helyben
anyagi  problémája  van,  akkor  ők  is  fordulhatnak-e  bizalommal  Devecser  Város
Önkormányzatához,  hiszen  itt  tulajdonképpen  egy  cégnek  a  támogatását  szavazta  meg  a
Képviselő-testület.  Természetesen bárki  fordulhat.  Ez alapvetően egy költségvetési  kérdés.
Csak én alapvetően az igazságosság híve vagyok. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy minden
vállalkozást segítünk egy fajta adó csökkentéssel. Mondjuk az iparűzési adó csökkentésével,
vagy az  építményadó csökkentésével  az  egy teljesen  igazságos eljárás.  Viszont  azt  nehéz
megmagyarázni  a  lakosságnak,  illetve  a  cégeknek,  hogy  adott  esetben  egy  céget  miért
támogat az önkormányzat, egy másik céget, pedig meg miért nem. Nyilván ez már nem egy
jogi, hanem egy etikai kérdés. De mivel a szakorvosi ellátásról van szó. Még egyszer hadd,
hangsúlyozzam ki, mivel ez a mi álláspontunk szerint egy rendkívül fontos terület és nagyon
fontos  kiemelni,  hogy  nem  profitorientált  terület  a  mi  olvasatunkban.  Tehát  Devecser
városának nem az az érdeke, hogy ebből haszna származzon, hanem azt gondolom, hogy a
teremben ülők egyetértenek velem abban, hogy ezen a területen minden befektetett forint az a
jövőbe való befektetés ugyan úgy, ahogy az oktatás területén is ehhez így állunk. Szintén
tanulságos azt  gondolom, hogy a jövőre vonatkoztatva,  ezeket  a  tájékoztatásokat  érdemes
lenne többször megtenni, hogy az esetleges félreértéseket el tudjuk kerülni. 

Dr.     Balikó     Gergely: Nagyon jó lenne.

Ferenczi  Gábor  polgármester: És  a  másik  nagyon  fontos  dolog,  hogy  amennyiben  az
önkormányzat  bármilyen  intézménynek,  szervezetnek,  adott  esetben  vállalkozásnak
segítséget,  támogatást  nyújt,  akkor  fontosnak  tartjuk  azt,  hogy  a  támogatási  összeg
felhasználásáról  legyen  egy  átfogó  képünk.  Tehát  azt  lássuk,  hogy  az  általunk  nyújtott
támogatás  az  a  fejlesztésekkel  arányos.  Tehát  ezért  is  fontos,  hogy ez  tájékoztatás  most
elhangzott. 

Dr.     Balikó     Gergely: Nem tudom, akkor ön szerint arányos volt ez így? Akkor most arányos
volt így a ráfordítás, mert ugye most fennmaradt a kérdés, hogy arányos volt.

Ferenczi  Gábor polgármester: Hát azt tudom mondani,  hogy az én részemről  most már
sokkal nagyobb a rálátásom erre az egészre.  

Dr.     Balikó     Gergely: Téves információk alapján rossz tájékozódni, így van. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én egyébként arról az adományról, ami az előbb elhangzott a
vércukormérő készülékről, ugye én erről tudtam, hiszen mi találkoztunk abban az időszakban,
amikor ez megtörtént.

Dr.     Balikó     Gergely: Pontosan, így van. 



Ferenczi Gábor polgármester: Minket viszont nyilván az érdekel, hogy azok a devecseri
illetve  környékbeli  lakosok  milyen  ellátásban  részesülnek,  megfelelő  mennyiségű,  illetve
minőségű gép áll-e rendelkezésre.

Dr.     Balikó     Gergely: Hála a Jó Istennek igen.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Nyilván  abban  vagyunk  érdekeltek,  hogy  minél  több
fejlesztés történjen meg a szakorvosi ellátásban.

Dr.     Balikó     Gergely: Igen.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Nem  tudom,  ügyvéd  úr  szeretne-e  reagálni,  mert
megszólíttatott.

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság hadd, mondja el a véleményét.

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor először mondja el a Bizottság.

Holczinger  László  képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Mind  a  két
bizottság megtárgyalta, és nagyon hosszú vita során egyébként elfogadjuk a tájékoztatót és
megköszönjük a D-Mediconak a tevékenységét.  A lakosság körében pozitív a vélemény. Ami
kiváltotta a vitát, az a trafónak a készenléti díja. Azt semmiféleképpen nem szabad belevenni
az  úgynevezett  rezsitámogatásba,  vagy a  költségtámogatásba,  mert  az  az  önkormányzaté.
Azért van fenntartva. De ez már 2 éve téma. Korábban kértem, hogy ezt a készenléti díjat,
valamilyen formában vegyük le,  mert ez egy fals információt ad,  hogy az a 80.000,-Ft-os
készenléti  díj  ez  megjelenik  az  úgynevezett  rezsitámogatásba.  Ezt  figyelembe  kell  venni,
utána kell nézni. Ezt teljes mértékben külön kell választani és akkor teljesen nyugodtan, tiszta
képpel  tudjuk a  számokat  is  közölni.  És még egyszer  a Gazdasági és Ügyrendi  Bizottság
nevében  is  köszönöm  a  tevékenységet.  Elég  sűrűn  megfordultam  az  elmúlt  időszakban,
kíváncsi  voltam  az  emberek  véleményére  azért,  mert  mindenféle  mendemonda  elindult.
Köszönöm szépen. 

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm elnök úr. Akkor most ügyvéd úrnak adnék szót.

Kovács László alpolgármester: Szociális Bizottság is. 

Óvári Márton képviselő; Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke: A  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  szintén
megtárgyalta  és  egyhangúlag  elfogadta  a  beszámolót,  illetve  külön  köszönjük  szépen  és
bízunk  benne,  hogy  a  jövőben  még  sikeresebb  együttműködés  irányába  tudunk  közösen
haladni. Köszönöm.

Dr.     Balikó     Gergely: Nekünk is ez a célunk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Akkor most már tényleg ügyvéd
úr.

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Jó, én is köszönöm, illetve a türelmet is. Mindenek előtt, talán



nem leszek annyira teátrális és akkor köszönöm, hogy kollegaként szólíthatom a kollega urat.
Akkor ön, mint jogi képviselő van jelen itt a testületi ülésen.

Dr.     Balikó     Gergely: Tulajdonképpen engem bármiként vehet, tekintettel arra, hogy
tulajdonos is vagyok, ügyvéd is vagyok, jogi képviselő is lehetek.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Köszönöm az univerzumitást. Akkor bármelyik megszólítást
használhatok.

Dr.     Balikó     Gergely: Természetesen. Bármelyiket.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Most, hogy minek, mi az oka. Akkor ön is volt, hiszen
elmesélte, jogi képviselője Devecsernek. Ugye a jogi képviselő dolga lényegében az, hogy
mindent betartson, illetve betartasson annak érdekében, hogy Devecsernek egyrészt ne
szóródjon a pénze, másrészt pedig átlátható legyen a gazdálkodás és az a gazdálkodás
egyébként jogszerű. Ugye mindez indult abból a 300.000,-Ft-os kérelemből, ami kérelem
egyébként nem volt megalapozott. Tehát Polgármester Úr okkal következtethetett arra, hogy
nem volt megfelelő indokolással ellátva, a tekintetben, hogy miért kell a 300.000,-Ft. De lehet
bármennyi. De lényegében nem az összegről van szó, mert egy egyszerű likviditási probléma
az nem lehet ok arra. Azonban így bő lére eresztve és kifejtve nyilván egész más optikába
került. Ez az egyik. A másik, amire én hivatkoztam a legutóbbi testületi ülésen és köszönöm,
hogy egyébként a munkásságomat is figyelemmel követi.

Dr.     Balikó     Gergely: Nem az önét, csak a Képviselő-testületét egy kicsit. 

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Jó, pedig már magamra vettem. 

Dr.     Balikó     Gergely: Hát ne, vegye.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Lényegében arról volt szó, hogy a Képviselő-testületnek
tekintettel arra, hogy egyrészt a közösséget érintő ellátásról van szó. Tehát a devecseri
polgárok, illetve a vonzáskörzetnek az ellátásáról van szó egyrészt. Másrészt valamilyen
szinten Devecser városa támogatja úgy éreztem és úgy is érzem, hogy a városnak jogában áll
azt tudni, hogy lényegében mit támogat. Mert támogathatna egy extraprofittal  működő
gazdasági társaságot is. De támogathat egy olyat, aki lényegében szívességi jelleggel végzi ezt
a tevékenységet, azt a közcélú tevékenységet. Nos, én azért még mindig annyira szkeptikus
vagyok, hogy én éreztem a magyarázatot, éreztem mögötte a teátrális dolgokat, csak az a baj,
hogy a Képviselő-testület itt is mindenkitől számokat kér. Ellenben én itt nem hallottam
számokat. A gépbeszerzést azt hallottam. Én azt gondolom, hogy ettől jelenpillanatban el is
tekinthetünk. Viszont a következő évre, azért úgy gondolom, hogy jutalom csomagként
építsük be és nagyon jó, hogy egyébként eltetszettek jönni, hogy lényegében számokat a
gazdálkodási évről a tekintetben. 

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Milyen számokat kér?

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Olyan számokat, hogy.

Dr.     Balikó     Gergely: És milyen jogon? Most mondja el ügyvéd kollega úr, hogy milyen jogon
kér egy gazdasági társaságtól és abban a zsebében turkálni.



Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Nem a zsebében kívánok turkálni. Olyan számokra lennék én
kíváncsi. Egyébként kíváncsiságomat oltottam, maradjunk annyiban, mert hozzáférhető
egyébként mindenkinek a mérlege. Az önöké ebben az évben, ha jól tudom még nem. 

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Még nem.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: De a mérlegközlésével, hogy azért az emberek is tudjanak
valahogy, hogy lényegében mennyi a bevétel, hogy mennyi a kiadás és hogy miért van
szükség erre a támogatásra, egy. Illetve az önkormányzat dotációja alapján mennyi és milyen
fejlesztést hajtottak végre Devecserben. Ezt én egyébként váltig fenntartom és pontosan azért,
mert az én dolgom ez.   

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Tehát, így a támogatás fejében, amit mi kaptunk ezt
a 650.000,-Ft-ot éves szinten. Ugye 2015-ben fizettük a rezsiköltséget, azt azért tetszik tudni.
Tehát a két év alatt mi 1.400.000,-Ft-ot költöttünk eszközökre. Ez úgy gondolom, hogy bőven
fedezi azt a támogatást, amit kaptunk. Ezen kívül úgy gondolom, más számokra Isten igazából
önöknek itt, nem tudom, hogy miért van szükség, vagy mire van szükség?

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: A jövőre előre, hogyha én leszek a jogi képviselő.

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: De a mérleget bármikor le tudja tölteni. 

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Akkor le is fogom. Akkor legyen így.

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Azt bármikor letetszik tudni, ha bármi adat kell,
akkor.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Nos, ennek a lényege ennyi. Én azt gondolom, hogyha egy
helyi önkormányzat bárkit is dotál, legyen az egy egészségügyi ellátás, legyen bármiféle cég
igen is joga van tudni, hogy az a dotáció, amit ő ráfordít a közösség pénzéből, az mire nyer
fordítást és milyen eredményességgel működik. Ennyi.

Dr.     Balikó     Gergely: Most mondta az ügyvezető asszony, hogy azt a 650.000,-Ft-ot mire
költöttük.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Megértettem különben.

Dr.     Balikó     Gergely: Köszönjük. Köszönöm én is, hogy megérti.

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Elsőre megértettem.

Dr.     Balikó     Gergely: De nem úgy tűnt, ne haragudjon. 

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Higgye el, hogy megértettem.

Dr.     Balikó     Gergely: Jó, köszönöm.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Ha nem értettem volna meg, akkor úgy is felvetem. Nem
akarok itt.



Dr.     Balikó     Gergely: Egy választ viszont.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Végig mondhatom, elnézést?

Dr.     Balikó     Gergely: Azt hittem, úgy tűnt, hogy végzett.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Én is végig hallgattam önt.

Dr.     Balikó     Gergely: Köszönöm. 

Dr.     Németh     Ákos   Pál    ügyvéd: A hangulatgerjesztéssel  kapcsolatban, mert azt azért
valamilyen szinten én is kikérem magamnak. Nem hangulatgerjesztésről van szó. Egyszerűen
arról van szó, hogy itt most egy kicsit elnézést, hogy a teátrálisra itt fogalmaztam egyébként,
aki nem érti, azt jelenti, hogy színpadias. Lényegében, mintha Devecserben nem lett volna
ezelőtt szakellátás. Tehát volt, van, és lesz. Egyébként hozzáteszem, hogy nyilván Devecser
köszönhet önöknek is, de önök is köszönhetnek Devecsernek. Tehát, nehogy az legyen, hogy
járó beteg szakellátás Devecserben azért van, és valamennyire azért volt eredményes,
elnézést, mert ez a gazdasági társaság üzemelteti. Mert egyébként az előző érában is volt járó
beteg szakellátás és akkor is ellátták itt az embereket.    

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: És akkor is a D-Medico Kft. látta el, csak nem mi
voltunk a tulajdonosok. Ennyi volt a változás.  

Dr.     Németh     Ákos   Pál    ügyvéd: Rendben van, de ellátásra került. Egyébként máshol is
működik ez. Egyébként ne keltsük, azt a hangulatot, már elnézést nem magamra vettem, csak
egy kicsit az a színezet volt, hogy a polgármester úr mintha azt mondaná, hogy a szakellátást
el akarja itt takarítani Devecserben és lényegében azt szeretné, hogy az emberek ne kapjanak
itt megfelelő ellátást, hanem át kellene menniük Ajkára, vagy mit tudom én
Somlóvásárhelyre. Nem erről van szó. Itt egyszerűen arról van szó kollega úr, hozzáteszem.

Dr.     Balikó     Gergely: Igen.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Mert egyébként több mint 2 éve ezt a tevékenységet végzem,
hogy igen is rendet kell tenni minden ponton Devecserben. És ez a rendtétel úgy gondolom,
hogy folyamatosan megy és folyamatosan halad. Tehát azért, hogy egyrészt átlássák az
emberek a gazdálkodást. Másrészt azért, hogy mindenféle olyan indokolatlan plusz kiadást
mellőzőn az önkormányzat, ami nem szükséges. Na, ennek ez volt az oka.

Dr.     Balikó     Gergely: Tehát akkor nálunk rendet kell rakni, a D-Mediconál?

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Nem kell önöknél rendet rakni a D-Mediconál. Én nem azt
mondtam, hogy rendet kell rakni önöknél. 

Dr.     Balikó     Gergely: Most azt mondta az előbb, bocsánat. 

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Nem ezt mondtam.

Dr.     Balikó     Gergely: Azt mondta, hogy rendet kell tenni és hogy idáig eljutottak hozzánk.
Nagyon örülünk. 



Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Devecserben. Igen most önök az a stáció, ahol tisztán szeretne
látni az önkormányzat is.

Kozma     György     képviselő: De ki mondta ezt önnek? Ki kérte fel erre?

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Micsodát? 

Kozma     György     képviselő: Hogy ezt a megjegyzést megtegye.

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Milyen megjegyzést?

Kozma     György     képviselő: A rendcsinálást.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nekem egy technikai javaslatom lenne. Most ügyvéd úrnál
van a szó hadd, mondja el végig. Alpolgármester úr is jelentkezett, aztán képviselő úr is
jelentkezett, csak, hogyha lehetne azt, hogy a párbeszédes formát most esetleg mellőzni.

Dr.     Balikó     Gergely: Igen.   

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én nagyon szívesen adok mindenkinek szót. Akkor ügyvéd
úr hadd, fejezze be. Aztán aki jelezte, hogy szeretne hozzászólni. 

Kovács     László     alpolgármester: És itt van az SZMSZ-ben óra is, hogy mennyi ideig,
hányszor szólhat hozzá.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen, hogyha a hozzászólásokat lehetne egy kicsit
tömörebben, mert elvileg 1 perc lenne.

Dr.     Németh     Ákos   Pál    ügyvéd: Ilyen is van, hogy beleszólni, amikor a másik beszél. Csak
azért kérdezem, mert nem tudom.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ilyen lehetőség nincsen. 
 
Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Jó.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Még szokni kell mindenkinek ezt. 

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Mert ez egy kicsit olyan nem várt interpellációnak tűnik. No,
akkor visszatérnék. Tehát Devecserben ez a folyamat van, és lényegében látni szeretné az
önkormányzat, hogy a pénze az mire költődik, illetve mit támogat. Nem csak az
önkormányzat, hanem más is. Ezért én örülők, hogy eltetszettek jönni és ön is eljött és
beszámolt erről a tevékenységről. Nem egyedül a D-Medico Kft.-ről van és volt szó, hanem
ezt minden gazdasági társasággal az önkormányzat megteszi. Hozzáteszem, még a saját
gazdasági társaságával is, mert ez az embereknek az elvárása és nekem pedig ez a dolgom.
Azt, hogy kikért rá képviselő úr. Önt, amikor megválasztották arra esküdött, hogy
Devecserért. Amikor én jogi képviselő lettem a megbízásomban is bent van, hogy nekem csak
és kizárólag Devecser érdekeit kell szolgálnom. És amire a polgármester úr megkér, vagy
esetlegesen a képviselők és Devecser érdekeit szolgálja azt én nyilvánvalóan, hogy meg is
teszem, illetve előtte javaslatot teszek, hogy elfogadják-e azt, amit esetleg szeretnék csinálni,



vagy tenni.

Kozma     György     képviselő: Így is kell.

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Így is van. Önnel is teljesen összhangban voltam, mind addig,
amíg esetlegesen én valamilyen szinten nem tudom, hogy miért un szimpátiát nem váltottam
ki, vagy csak én érzem úgy.

Kozma     György     képviselő: Nem. Ön mindig magyarázkodik egyébként.

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Nincsenek magyarázkodások. Én mindig tényeket mondok és
egyébként az embert a tettei határozzák meg. Köszönöm szépen.

Kozma     György     képviselő: Így van.

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Na, ez az. Köszönöm szépen.

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm ügyvéd úr. Kovács László jelezte.

Kovács     László     alpolgármester: Ügyvéd úr előbb kért szót.
 
Dr.     Balikó     Gergely: Köszönöm szépen. Én csak annyit szeretnék. Örülők neki tényleg, hogy
akkor itt tudtunk beszélgetni. Én 3 évig voltam egyebek iránt Devecser Város
Önkormányzatának a jogi képviselője, és én is elláttam maximálisan a munkámat. Viszont a
Képviselő-testület munkájába soha nem szóltam bele önkényesen. Ha jogi képviselőként a
jogi véleményemet kérdezték, azt megadtam. Viszont nem a 7. képviselőként ültem bent.
Érzésem szerint ön már majdhogy nem az. Hanem jogi képviselőként jogi kérdésekben adtam
tanácsot. Ennyi csupán. Köszönöm szépen.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Ez nekem nem tűnt fel.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ügyvéd úr, már ne haragudjon, ezt én érzem
személyeskedésnek az ön részéről. 

Dr.     Balikó     Gergely: De ezt kénytelen voltam elmondani, mert eddig volt, hogy ő kevesebbet
kapott, én többet kaptam.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szeretném ezt kiigazítani, mert ez abszolút személyeskedés
az ön részéről. Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd úr teljesen jogosan vesz részt ezeken a testületi
üléseken, ugyanis tanácskozási joggal kapja a meghívót. És én azt gondolom, hogy az ő
hozzászólásai alapvetően jogi vonatkozású hozzászólások. Itt ez esetben is arra hívta fel a
figyelmet, amit egyébként én is jeleztem, hogyha nem egy jogos önkormányzati kint levőség
elengedésére vonatkozott volna a kérelem, még egyszer hadd hívjam fel erre a figyelmet,
hanem egy sima támogatási kérelem érkezett volna be, ami arról szól, hogy egy  vis maior
helyzet van, mert tönkre ment egy x gép és ebben kérik az önkormányzat támogatását. Én
akkor azt gondolom, ez teljesen normális és indokolható azzal, hogy a szakorvosi ellátáshoz
szükséges. De azt, hogy egy cég az önkormányzattól kéri x tartozásának az elengedését az
viszont azt gondolom már nem jogszerű. És ügyvéd úr is erre hívta fel a figyelmet, hogy ez a
kérelem azért nem volt ily módon jogos, mivel a cég nem tartozik Hála Istennek, azon cégek
sorába, amelyek nem likvidek, nem fizetőképesek. És én kértem meg egyébként ügyvéd urat



arra, hogy ennek a kitételnek megfelel-e a D-Medico Kft. Mert, ha megfelelne, Hála Istennek
nem áll fent ezt a helyzet, de ha adott esetben egy fizetőképtelenségről lenne szó, akkor az
önkormányzat, mint ahogy az előbb elmondtam elengedheti egyébként a követelést. De Hál,
Istennek nem erről van szó. Nyilván mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a szakorvosi ellátást,
ha lehet, akkor még jobban működjön Devecser városában. De egyébként minden
szervezettől, intézménytől kérjük a tájékoztatást, hogy azok a támogatások, amik az
önkormányzatrészéről oda érkeznek, azok hogyan lettek felhasználva. Én azt gondolom, hogy
az egy teljesen normális dolog.  

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Még annyit, hozzátennék, lehet, hogy 7. képviselőnek tűnők,
de azt a lekezelő hangnemet, amit ön itt használt a polgármester úrral kapcsolatban, legalábbis
a gesztusokból nekem az tűnt azt én nem engedném meg magamnak, egy. A másik,  ha úgy
vett volna részt 7. képviselőként, akkor lehetséges, hogy nekem is kevesebb munkám lenne
most. Köszönöm szépen. 

Dr.     Balikó     Gergely Engem szoktak hívogatni néha, hogy egy-egy szerződést, hogy kell
megcsinálni.  

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Nekem nincs más helyi érdekeltségem Devecserben ezt is
tisztázzuk.

Kovács     László     alpolgármester: Én azt gondolom, hogy többet beszélünk róla, mint
amennyit egyébként megérdemelne, illetve mindent megérdemel, mert egy olyan
szolgáltatásról beszélünk, amelyik akkor, amikor már  elkezdődött a lakosság üdvözölte.
Devecser városának és a térségnek nyújt egészségügyi szolgáltatást. Még egyszer
hozzáteszem ingyenes, ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Tehát nem kell érte fizetni. Elég baj
az, hogyha ezt már igénybe kell venni. De, ne felejtsük el, van ennek egy rehab része is.  Jó. A
teátrális részét mellőzve, én azt gondolom, hogy nekünk is van tanulsága a dolognak, az
önkormányzatnak. És próbáljuk már egyszer azt mondani, hogy igen elnézést, de ez tényleg a
mi hibánk és a mi sarunk ebben a dologban. Azzal a bérrel, amit ügyvéd úr is mondott, amit
bizottsági elnök úr is mondott. Mi most odaszámoljuk. Tehát mi most azt mondjuk, hogy az a
díj is egyébként a támogatás része. Tehát ha azt már külön vesszük, nem is ekkora
támogatásról beszélünk. Van, ahol ennél jelentősebben támogatják. Én megértem azt is, az
ügyvéd urat megértem, a város ügyvédjét hozzáteszem még egyszer, és kérlek benneteket,
hogy ne sértegessétek egymást, mert mind ketten elláttátok ezt a címet. Azt gondolom, hogy
méltatlan mindenkihez, hogyha most folytatódik ebben a körben. És mindenkit kérek, és te is
tedd félre ezzel kapcsolatban a dolgaid. Viszont szívleljük meg azokat, magunkat
megvizsgálva először, a tanácsokat. Tehát én azt mondom ügyvéd úrnak, hogy én nem adtam
semmilyen meghatalmazást és felhatalmazást azokra a kérdésekre, amiket feltettél. És a
testület sem adott. Polgármester úr adott ezzel kapcsolatban, ővele beszélgettetek. Amikor mi
megtettük ezt. Tehát fordítsuk le magyarra ezt az egész történetet. Amikor mi megtettük ezt,
hogy a 2015-ös támogatásból a 300.000,-Ft-ot úgymond elengedtük, ezt lehet vitatni, hogy ez
most jogszerű, nem jogszerű, egyebek. Én azt gondolom, hogy ez abszolút jogi kérdés is. De
mindenképpen erkölcsi volt, akár az én olvasatomban is, akár a többi képviselő olvasatában
is, hiszen 2014-ben 100 %-os volt ugyan így a támogatás. 2015-ben ugye 50 %-ra ez vissza
lett véve. Azt gondolom, sőt előtte is ezek a támogatások, sőt az előző években is megvoltak
már a D-Mediconak a tulajdonostól függetlenül. Tehát tulajdonostól függetlenül. Mert
Devecser városa mindenkori Képviselő-testülete, aminek én eddig tagja voltam fontosnak
tartotta ezt a területet és szívén viselte. Tehát én azt kérem, és én fel tudom tenni ezeket a
kérdéseket, hogy én helyettem ne kérdezzen senki. Tehát fel tudom én azt tenni, hogy mire



fordították, hogyan fordították. Nem kell nekem ehhez sem ügyvéd. Én azt gondolom, hogy a
testületi felhatalmazás viszont mindenképpen kellene ahhoz, hogy nyilvános ülésen
egymásnak szegezzük ezeket. És én mértéktartást kérek, bocsánat ügyvéd úrtól is, amellett,
hogy köszönöm, hogy itt vannak. Először, amikor felhívtam, a mi kapcsolatunk onnan
datálódik, hogy annak a Képviselő-testületnek is, én voltam az alpolgármestere, csak úgy a
kronológia miatt mondom, amelyiknek az ügyvéd úr volt a város ügyvédje és volt
szerencsénk együtt dolgozni. És az első reakciója az volt az ügyvéd úrnak, amikor ezt az
egészet meghallotta, hogy akkor ők elviszik és nem is jönnek. Tehát lehet, hogy én is így
tettem volna egyébként, hozzáteszem. Miről is szól az egész? Arról, hogy döntött a
Képviselő-testület, és az a döntés van valakik által feszegetve. 

Dr.     Balikó     Gergely: Ennyi.

Kovács     László     alpolgármester: Miért? Ezt kérdezem. Azt gondolom, hogy a lényegre
kellene koncentrálni, az a szakellátás és nem arra, hogy a Képviselő-testület az a 3,4, 5, vagy
6 ember az milyen döntést hozott. Nem erre kéne. Arra kéne fókuszálni, hogy végre,
összefogva valóban ez a város előbbre jusson. Ahhoz  kell a szakrendelés, és ehhez kell
mindenki. Kell ügyvéd úr is és szükség van mindenkire, polgármester úrra, képviselőkre,
jegyző úrra. Tehát mindenki kell, mindenkire szükség van. De fogjunk össze és ne egymás
ellen dolgozzunk. Én nekem ez a tisztelet teljes kérésem. És azt köszönöm direkt az ügyvéd
úrnak és ügyvezető asszonynak is, hogy eljöttek annak ellenére, hogy rossz volt a felvezetése
ennek a meghívásnak és akkor finom voltam és udvarias. Köszönöm szépen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én azt gondolom, hogy valamennyien azért vagyunk itt, mert
a szakorvosi ellátásra fókuszálunk.  Hát azért van napirenden ez az előterjesztés, illetve a
beszámoló. Szeretne még valaki hozzászólni? Tessék, képviselő úr. 

Kozma     György     képviselő: Annyit szeretnék elmondani, mert volt időm lehiggadni most
alpolgármester úrnak a beszéde alatt. De, igen, ahogy hallgattam a megközelítéseket, főleg a
mi részünkről úgy gondoltam, hogy ami sok az sok, de nem kívánom előhozni. A lényege az a
dolgoknak, talán szerencsésebb lett volna ezt bizottsági ülésen kibeszélni. Amit össze tudok
foglalni a D-Medico képviselői által elmondottakból, hogy a teljes lakossági létszám
háromszorosát, körülbelül a háromszorosát kezelték az elmúlt időszakban évente. Azon kívül
azt is összetudom és van valami konzekvencia kép, hogy nem kötelező nekik itt maradni. Sőt
azt is, hogy maga a szakrendelésnek nincs alternatívája. Tehát, ha ők elmennek innen, akkor
nekünk egy ellátással kevesebb jut. És azért nekünk foggal, körömmel kell ragaszkodnunk
ehhez a tevékenységhez, éppen a saját lakosságunk miatt. Azt még elmondanám, hogy nem
tudtunk róla, a kérelmekről. Dehogy is nem, ki is beszéltük. Nagy vitatkozások voltak éppen
bizottsági üléseken. Jó lenne, talán elnök úrnak lenne tisztje, hogy elmondja, de most már
elmondom, hogyha elkezdtem. Ahol is megfogalmazódott a D-Medico Kft. kérelme.
Elhangzottak az érvek mellette. És mindenképpen szerettük volna elfogadtatni. Pontosan
tudatában voltunk a D-Medico fontosságával. Nem sikerült. Tehát ennek a felelősségét, azért
néhány embernek azt mondanám, fel kellene vállalnia, de ezt mondom, nem akarom taglalni.
Úgy, hogy megköszönöm a D-Mediconak a tevékenységét, meg kérem arra egyébként, hogy
továbbra is így folytassa, legalább ezen a színvonalon, vagy még talán jobban, hogyha a
lehetőségek engedik. 

Dr.     Balikó     Gergely: Természetesen így fogjuk. Köszönjük.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó, köszönjük. Mivel elég jó kimerítettük a témát, képviselő



asszony jelezte, hogy szeretne hozzászólni. Megkérem őt is, hogy röviden és akkor utána.
 
Mayer     Gábor     képviselő: Jeleztem én is.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó, bocsánat, akkor még képviselő úr is. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Akkor átadom a szót.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem. Tessék. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Elsősorban itt voltak szavakkal való vagdalkozások és
ugyanakkor az egészből az jött le, minthogyha itt féltékenységről, szakmai féltékenységről lett
volna szó. Tegnap az egyik bizottsági tagunk, azt mondta a bizottsági ülésen, hogy miért nem
látjuk a D-Medico Kft.-nek az ügyvezetőjét. Miért csak akkor látjuk, amikor pénzügyi
kérelmük van irányunkba, felénk. Miért nem látjuk át azokat a dolgokat, hogy mire, hogyan,
merre, meddig. Ezt viszont azért kívántam itt megjegyezni, mert igazság van benne. Ugyanis,
hogyha már maguk 2,5 éve itt vannak, egyszer sem láttuk. Én például soha nem láttam magát
itt, elnézést kérek. 

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Hozzászólhatók? Bocsánat.

Bognár     Ferencné     képviselő: Persze. 

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Soha nem kaptunk meghívást. Ez volt az első
alkalom, hogy mi meghívást kaptunk, hogy eljöjjünk. 

Dr.     Balikó     Gergely: Erre, ez a válasz.

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: És az, hogy ön féltékenységről beszélt. Mi végig
hallgattuk a múltkori képviselő-testületi ülés anyagát. Bárki, aki kívülálló és azt végig
hallgatja, az egyértelmű támadásnak vehetjük, egyes emberek részéről a szakrendelő felé.  

Dr.     Balikó     Gergely: Így van. 

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Mi eddig is ezen voltunk s ez után is azon leszünk,
hogy együttműködjünk, és jól működjön a szakrendelő.

Dr.     Balikó     Gergely: És meg is fogjuk védeni.

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: És semmi másról nincs itt szó, ha mi meghívást
kapunk, akkor ugyan úgy jövünk és elmondjuk, amit szeretnének hallani, vagy szeretnének
tudni.   

Bognár     Ferencné     képviselő: Jó, köszönöm. Nagyon jó választ adtak, ugyan is ez rávilágít
arra, hogy itt nem a polgármester úr a hibás, mert nem biztos, hogy neki kellett volna ezeket a
meghívókat kiküldeni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Bocsánat képviselő asszony, egyetlen egy mondat, mert ez
teljesen így nem igaz, hogy nem kapott a D-Medico Kft. meghívást, hiszen minden évben a
beszámoló beérkezik, és amikor a Képviselő-testület ezt képviselő-testületi ülésen tárgyalja,



akkor természetesen mi küldtünk meghívót. Én magam, hogy pontosítsunk ez nagyon fontos,
én magam azt sérelmeztem, hogy a D-Medico képviseletében a kolléganőjük rendszeresen el
is jött ezekre a testületi ülésekre. Ugye én azt hiányoltam, amit jeleztem a napirendi pont
elején is, hogy az ügyvezető, illetve a tulajdonosok nem voltak itt ezeknél a beszámolóknál.
Én azt gondolom, hogy a hölgy nincs abban a helyzetben.

Dr.     Balikó     Gergely: Scholz Alíz.

Kovács     László     alpolgármester: Scholz Alíz, úgy hívják.

Dr.     Balikó     Gergely: Szíve, lelke a szakrendelő.  

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen, Scholz Alíz nincs abban a helyzetben, hogy a cég
tulajdonosai, ügyvezetője helyett nyilatkozzon adott kérdésekben.

Dr.     Balikó     Gergely: Ilyen kérdésekben valóban nincsen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ilyen kérdésekben nincs.

Dr.     Balikó     Gergely: Az éves beszámolóra szerintem meg van.

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató: Örülünk, hogy jöhettünk, de ez volt a bevett
gyakorlat és el tudta mondani a működését az ellátásnak.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tehát ahogyan jeleztem, én azt szeretném kérni a jövőre
vonatkoztatva, hogy legalább az éves beszámoló alkalmával kerítsünk rá módot, vagy a
bizottsági, vagy a testületi ülésen. Egyébként a bizottsági ülés tegnap szerencsésebb lett
volna. 

Dr.     Balikó     Gergely: Egy büntető tárgyalásom volt Szombathelyen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én ezt elfogadom természetesen, de javasolnám, hogy
érdemesebb lenne ezt a bizottsági ülésen tárgyalni. Én azt gondolom, hogy adott esetben
olyan üzletpolitikai vonatkozású kérdések is felmerülhetnek, ami nem szerencsés, ha azok
képviselő-testületi ülésen kerülnek tárgyalásra. És lehetne egyébként ezeket az egyeztetéseket
is sűrűbbé tenni. Nem csak az éves beszámoló alkalmával, hanem közte is. És elnézést
képviselő asszony, hogy ezt pontosítanom kellett. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Semmi gond. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az elmúlt 2,5 évben küldtünk meghívót. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Tehát igen, mert ez nekem nagyon furcsa volt itt, hogy
folyamatosan vagdalkoznak. És akkor valóban számokról nem itt kellene egymás fejéhez
vagdosni és ügyvédnek, az ügyvéddel, nagyon nagy szégyen. És én megmondom őszintén, én
az önkormányzat ügyvédjét gyerekkorától ismerem, de soha nem láttam így ebben a
hangnemben azért, mert rá van kényszerítve arra, hogy egy olyan testület, ami alkalmatlan,
mert maguk is látják, hogy alkalmatlan ez a testület a feladatának az ellátására. Ugyanis van
itt egy-két olyan ember, aki valóban gerjeszti ezeket a dolgokat, azért mert puccsot akarnak,
vagy akár ne puccsról, hanem beszéljünk csak arról, hogy a polgármester úrral nem bírnak



már 2 éve megbirkózni hol ott ő csak tényleg normálisan szeretné vezetni a várost.
Ugyanakkor vannak itt olyan dolgok. Tehát 100 db vércukor mérő készüléket ingyenesen
szétosztottak. Van egy kérdésem, hogy ez mikor volt. Ugyanis én 2 év alatt nem hallottam
erről. Hányban volt ez?  

Dr.     Balikó     Gergely: Erre pedig kértem kifejezetten, hogy az újságban jelenjen meg itt
Devecserben. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Én miért nem hallottam róla? Ezért kérdeztem.

Dr.     Balikó     Gergely: A polgármester úrtól kértem, hogy jelenítsék meg, hogy minél többen
láthassák. Sajnálatos módon nem került aztán ez be az újságba. Nem akartam mondani, de,
hogyha már kérdezi, viszont válaszban természetesen elmondom.

Bognár     Ferencné     képviselő: Igen.

Dr.     Balikó     Gergely: Tehát ezt a helyi újságban is kéretem, hogy jelenítsék meg, hogy minél
többen tudják. Aztán majd utána, mivel ez nem jelent meg, utána ahhoz az eszközhöz kellett
fordulnunk, hogy Scholz Alíz sorba kellett, hogy e-mailben, küldjön e-maileket a
háziorvosoknak, illetve körbe telefonálta őket, hogy segítsenek már nekünk, hogy aki
rászorul, azoknak a neveit, vagy azokat küldjék be hozzánk, hogy megtörténhessen.  

Bognár     Ferencné     képviselő: Kérdésem, hogy mikor volt ez? Januárban? Decemberben?

Ungváriné     Scholz     Alíz: Ahogy a 100 db megérkezett folyamatosan mértük fel az igényeket.

Bognár     Ferencné     képviselő: De, mikor?

Ungváriné     Scholz     Alíz: 2015 és 2016 folyamán.

Dr.     Balikó     Gergely: Így van. Rögtön az elejétől.

Ungváriné     Scholz     Alíz: Tehát amíg a 100 db a rászorulóhoz eljutott. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Én erről nem hallottam.

Ungváriné     Scholz     Alíz: Én erről pedig szóban is beszámoltam.

Kozma     György     képviselő: Így van.

Ungváriné     Scholz     Alíz: Igen. Az, hogy ön nem hallott róla az egy dolog, de én magam is
mondtam.

Bognár     Ferencné     képviselő: Nagyon sok az anyag. Nagyon sok mindennel kell foglalkozni,
hiszen itt van előttünk, nem tudom 20-30, akár hány pont. Folyamatosan problémák vannak,
igen. És ugyanakkor pedig ezekről be kell számolni és e-mailben, mint ahogy én egy
bizottsági ülésre beküldőm az én kéréseimet stb. Tehát ez a kérésem a félreértések elkerülése
végett, mivel bizottsági ülésen még nem találkoztunk. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Befejezte?



Bognár     Ferencné     képviselő: Elnézést. Még egyetlen egy kérdésem van. Tudnak-e arról,
hogy nagyon sok probléma van Devecserben. Nagyon sok panasz van.

Dr.     Balikó     Gergely: Nem. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Nem akarok ujjal mutogatni, a teremben is van olyan, aki
rendszeresen látogatja az orvosi ellátásokat és azt mondta, hogy rá van kényszerülve arra,
hogy maszekba járjon el x, y helyre. Miért? Mert a lakosság részéről, ezt én írtam ide,
rengeteg olyan vizsgálatot beleírnak azokba a dolgokba, amit meg sem csinálnak rajtuk, és
éppen ezért amikor elmennek, egy háziorvosi, vagy más továbbított rendelésre, nem tudnak
vele mit kezdeni. Hogy ezeket is meg tudtuk volna. Tehát ezt azért kell nyíltan itt az ülésen,
mert, hogyha ezekről maguk tudnak, és bizottsági ülésen megbeszéljük, akkor itt nem kellett
volna nyíltan. Itt viszont a lakosság tudni fogja a választ, hogy erről maguknak van-e
tudomása.  

Dr.     Balikó     Gergely: Tehát a következő akkor, amit ön itt most megfogalmazott az
tulajdonképpen nem más, minthogy minket bűncselekmény elkövetésével vádol. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Nem. Kérdésem volt, tudnak-e róla?

Dr.     Balikó     Gergely: Azt állította, hogy bizonyos emberek azt mondják, hogy mi, illetve az
orvosaink beleírunk olyat is a papírokba, amit nem végeznek el. Ezt tetszett itt most mondani.
Na, most ezt én most utasítom vissza, itt személy szerint. Hogy lehet ilyet feltételezni? Hogy
lehet egy nyilvános ülésen ilyet, amit több ezer ember hal, vagy hallhat ilyet feltételezni.

Bognár     Ferencné     képviselő: Pont azért mert sokan.

Dr.     Balikó     Gergely: Ez nem feltételezés volt, hanem tényállítás. Nyilvánvalóan e
vonatkozásban, szükség szerint megtesszük, majd a szükséges lépéseket.  

Bognár     Ferencné     képviselő: Nem tényállítás volt.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Azt mondják. Erre volt kíváncsi, hogy ennek van-e alapja,
vagy nincs.

Dr.     Balikó     Gergely: Jó, rendben.

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Ez volt a kérdés.

Dr.     Balikó     Gergely: Természetesen nincsen alapja.

Bognár     Ferencné     képviselő: Köszönöm. Ezt akartam kérdezni.    

Dr.     Balikó     Gergely: Természetesen nincs alapja.

Bognár     Ferencné     képviselő: Tehát ezért ezekről a dolgokról egyenesbe.

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Egyenesbe.



Bognár     Ferencné     képviselő: Pontosan így van. Nem kell ilyen.

Dr.     Balikó     Gergely: Természetesen. És nem is értem egyébként magát a felvetést. Ettől
függetlenül természetesen szó sincs erről. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Mert ezekkel felkeresnek a lakosok.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egy kicsit felgyorsítanánk a napirendnek a tárgyalását. Én
azt szeretném kérni, hogy fókuszáljunk  kérdésekre, ami kifejezetten ehhez a napirendi
ponthoz, illetve a beszámolóhoz kapcsolódnak. Mayer Gábor képviselő úr jelezte, hogy őneki
is lenne kérdése. Tessék. 

Mayer     Gábor     képviselő: Köszönöm a szót polgármester úr. Hát én se gondoltam volna, hogy
ez idáig fog fajulni. Én megkérem a Tisztelt Képviselőket és a Polgármester Urat, hogy egyet
ne felejtsenek el soha, hogy mi azért ülünk itt, hogy a lakosság érdekeit képviseljük. És a
lakosságnak az az érdeke, hogy ez a rendelő jól működjön. És ilyen sugallatokkal, mint amit
most  a képviselő asszony is mondott, illetve olyanokkal, mint amit pl. a város ügyvédje is
elmondott, nem ezt szolgáljuk. És ugyanezt tapasztaltam, amikor megkérdeztük, illetve
felmerült ez a testületi ülésen, hogy esetleg mi lenne, ha a város üzemeltetné a szakrendelőt.
Ugye egy hosszú és parázsvita volt ebből. Úgy tudom, hogy aláírásgyűjtés is indult. Tehát ott
is konkrétan az volt, hogy vizsgáljuk meg, hogy a város tudja-e üzemeltetni. Tehát ha valami
jól működik, ott nem biztos, hogy vizsgálódni kellene. Én ügyvéd úr szavait azért
elismételgetném. Tehát rendet tenni. Költségvetés megengedi-e. Tehát van a Képviselő-
testület, van annak egy pénzügyi bizottsága. Én azt gondolom, hogy őrá tartozik, hogy a
költségvetés megengedi-e. Rendet tenni. Hát én ezt a dolgot már hallottam nagyon sok nem
ide kívánkozó szervezet szlogenje ként. Megmondom őszintén, én ezt nem vártam volna és
megkérem az ügyvéd urat, hogy az ilyen kifejezésektől itt a testületi ülésen tartózkodjon.
Egyébként meg szeretném megköszönni a D-Medico Kft.-nek a munkáját és további sok
sikert kívánok nekik, hozzátéve, hogy minden évben elküldik a beszámolót, és ha azt a
képviselő-testület tagjai tüzetesen végig olvassák és kérdésük merül fel, azt természetesen
minden évben megtehetnék. Tehát nem biztos, hogy úgy mond egy pellengérre állítás, én ezt
annak nevezném, ez nem kell, hogy bekövetkezzen egy olyan vállalkozásnál, ami
tulajdonképpen Devecserért van és a devecseri emberek egészségét szolgálja. Köszönöm
szépen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm képviselő úr, de kénytelen vagyok egy ponton
reagálni. Ez a rendet tenni kijelentés ez egy kicsit megütötte a fülemet. Én azt gondolom,
hogy ügyvéd úr is beletartozik abba a körbe, mint az önkormányzat jogi képviselője, aki igen
is abban érdekelt, hogy a városban minden területen rend legyen. És itt szeretném jelezni,
hogy az elmúlt 2 évben, Hál Istennek rendet tudtunk tenni a város pénzügyei tekintetében,
amikor a mínusz 100 millió forintos mínuszból el tudjuk mondani most 2017 év elején, hogy
egy közel  21 millió forintos pénzmaradvánnyal tudtuk indítani az évet. És ezt szeretném
megköszönni itt  a Képviselő-testületben is azoknak, akik ebben segítettek, illetve a hivatal
munkatársainak. És igen rendet tenni. Abban vagyunk érdekeltek, hogy a közbiztonság is
folyamatosan javuljon. Nem véletlenül lett az Ajkai Rendőrkapitányság, illetve a Devecseri
Rendőrőrs a tavalyi évben az év rendőrkapitánysága, és nem véletlenül kapott ennyi
elismerést ajkai, illetve devecseri rendőr. Most pl. az év iskola rendőre is devecseri lett. És
igen rendet kell tenni a meggyeserdei területen is, mert elfogadhatatlan volt az, hogy az
önkormányzat egy olyan üzemeltetőt bízott meg évekkel korában, aki azt gondolta, hogy az a
közhasznú tevékenység, hogy egy adott önkormányzati területen illegálisan hulladékot éget,



szemetet helyez el. És Hál Isten itt is sikerült rendet tenni. És én azt gondolom, hogy azon kell
dolgoznunk, hogy azokon a területeken, ahol úgy érezzük, hogy még lehet fejleszteni, lehet
javítani szolgáltatást, ellátást. Ott tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez jobb
legyen. Erre tettünk esküt. És hogyha az önkormányzat tud abban segíteni, hogy a szakorvosi
ellátás jobban működjön, tudjanak fejleszteni, akkor nagyon szívesen támogatjuk. Még
egyszer elmondom. Hiszen ebben az évben is támogatjuk. A tegnapi bizottsági ülésen is azt
gondolom, hogy egyhangúlag egyetértettünk abban, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy az
E.ON-nál miért van egy többletköltség az áramfogyasztással kapcsolatban. Természetesen
amennyiben ez az önkormányzatra vonatkozó tétel, akkor ezt nem szabad beleszámítani a
támogatásba. Ebben azt gondolom, hogy mindenki partner. De a hangulatkeltést is be kell
fejezni, mert én a magam vonatkozásában a jövőre nézve is azt tudom mondani, hogy igen is
kíváncsi vagyok minden vállalkozás, szervezet, intézmény vonatkozásában arra, hogyha az
önkormányzat támogatja a működésüket, akkor ezek az adott szervezetek, vállalkozások,
intézmények, hogyan működnek és miként használják fel az önkormányzati támogatást. És én
azt nem tudom megígérni, hogy a jövőben nem kérek a támogatottak részéről részletes
tájékoztatást az önkormányzat testületi ülésén. Az ellenkezőjét tudom megígérni, hogy
mindenkitől szeretnék kérni. Ahogyan tegnap megbeszéltük egy másik napirendi pontnál,
hogy ott is sokkal naprakészebb lesz a kölcsönös tájékoztatás a jövőre vonatkoztatva. Én azt
gondolom, hogy ebben tudunk partnerek, lenni. Bocsánat nem akartam már  hozzászólni. És
kérdés van-e még.

Mayer     Gábor     képviselő: Egy mondat erejéig szeretnék, polgármester úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Vitát generál képviselő úr?

Mayer     Gábor     képviselő: Nem generálok vitát. Csak pontosítani szeretnék.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem az, amit mondani fog?

Mayer     Gábor     képviselő: Nem. Abszolút nem. Tehát a rendet tenni polgármester úr az
konkrétan  a D-Mediconál az rendetlenséget feltételez. Ön, mint pedagógus ezt szerintem
tudja. Az, hogy 100 millió hiánya volt, megint 100 milliónál tartunk. Emlékszem arra az
időszakra, amikor polgármester úr elfoglalta ezt a széket, akkor először volt 160 millió, 125
millió és így mentünk le felé és év végére kimutathatóan 25 millió volt. Akkor most megint
milyen 100 millióról beszélünk? És nem szeretnék vitát generálni, csak pontosítottam. És
elnézést kérek. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr nem gondoltam volna, hogy akkor ismételten
erre a dologra kell visszatérni mínusz 38 millió forint eszközbeli pénzmaradvány.

Mayer     Gábor     képviselő: Most nem mínusz 100 millió? Bocsánat.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Befejezem a mondatot jó? Az első tagmondat mínusz
38.000.000,-Ft szabad pénzeszközbeli hiányunk volt. Tehát kifizetetlen számlák voltak 2014
év végén. Ezen kívül a viziközmű, illetve a lakásszámláról hiányzott több 10 millió forint. Én
a nagyságrendet említettem. Utána természetesen megköszöntem annak a Képviselő-
testületnek, amelynek ön is a tagja, hogy ennek ellenére a 2015-ös évet úgy tudtuk
2.000.000,-Ft szabad pénzmaradvánnyal zárni, hogy a lakásszámlát, illetve a viziközmű
számlát is sikerült Hála Istennek az ön munkájának a segítségével is visszatölteni úgy, hogy
közben kiderült, hogy még a Városüzemeltetési Kft.-nél is Hála a jó Istennek volt



19.000.000,-Ft. Ezt idéző jelbe mondom, ezt a 19.000.000,-Ft-ot. Mert egyébként erről nem
tudtunk. De ez majd a következő napirendi pontban fog szerepelni. Ne játsszunk a számokkal.
Én fillérre pontosan meg tudom mondani. Még egyszer a nagyságrendet.

Mayer     Gábor     képviselő: Miért mondott 100 milliót?
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Nagyságrendileg annyi. Ha összeadja a 38.000.000,-Ft-ot,
ami a kifizetetlen számlákat jelenti, ami a viziközmű számlán, illetve a lakásszámlán
hiányzott, akkor a nagyságrend az stimmel. De én holnap fillére pontosan megmondom
önnek, hogy mennyi volt az az összeg, amit nekünk pótolni kellett utána. Én azt gondolom,
hogy jegyző úrral ebben tudunk segíteni Mayer képviselő úrnak, hiszen ezt az évértékelőre
pontosan elkészült. Sőt még azt is meg tudom önnek mondani, hogy 2014. január 1-jén
mennyi volt az az összeg, amivel önök indították anno az évet.  Hála Istennek ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Én azt gondolom, ne menjünk el ebbe az irányba. Ne próbáljunk
pártpolitikai vetületet kölcsönözni ennek a napirendi pontnak. És akkor még egyszer és
utoljára megkérdezem, hogy kinek van még kérdése a D-Medico képviselőihez. Tessék.

Kovács     László     alpolgármester: Nem a D-Medico képviselőihez.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor nem adom meg a szót képviselő úr, mert jó lenne már
lezárni ezt a napirendi pontot. 

Kovács     László     alpolgármester: Én viszont meg azt gondolom, hogy akkor nem kellene
hangulatot kelteni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem én keltek hangulatot. Mayer képviselő úrtól kérdeztem
meg, szeretne a D-Medico Kft. képviselőihez.

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat, polgármester úr. 2015-ben például egy 2014-es
megelőlegezett 30 millió forintos támogatást kapott vissza az önkormányzat, ami előzőleg
volt, azért ezt is tegyük hozzá az igazsághoz. Mint, ahogy azt gondolom, hogy az a gazdasági
eredményeknek köszönhető. 

Mayer     Gábor     képviselő: Szerintem a gazdasági kérdéshez ne térjünk vissza.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Nem szeretnénk méltatlan irányba elmenni. 

Dr.     Balikó     Gergely: Itt most nyilvánvalóan egyfajta vita alakult ki közöttünk ügyvéd
kollégával vagy ügyvéd úrral, Németh Ákossal. Nyilván itt elhangzott alpolgármester úr
szájából is, hogy nem feltétlenül kellene ezt. Nem vagyok annak híve, hogy nyilvánvalóan,
ilyen nyilvános üléseken parázs vitában menjünk és amennyiben a Képviselő-testületnek a
méltóságát sértette ez, akkor természetesen azt mondom én csupán azért mondtam el ezeket
reflektálván az előző képviselő-testületi ülésen elhangzottakra. Nem kívántam egyébként
megsérteni kolléga urat, mert az nem áll érdekemben, de viszont a D-Medico Kft. megvédése
az igen. Ennyit szerettem volna csupán mondani.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Akkor azt gondolom most.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Egy válasz erre. Csatlakozom egyébként a kolléga úrhoz.
Annyit, hogy a rendtétel az nyilván nem a D-Medicora vonatkozik, mert a D-Mediconál való



rendtétel az az ügyvezető asszony problémája, ha esetleg nincs rend. Nyilván azt nem tudjuk.
Én az önkormányzat ügyeiben folyamatban volt és folyamatban lévő ügyeiben. És képviselő a
rendet nem pártpolitikai szólamként mondtam, hanem a rend a hétköznapi értelmében. És én
ezt képviseltem és ezt is fogom képviselni. És hozzáteszem, amikor alpolgármester úr engem
megkeresett, mert nyilván beszéltünk személyesen, én épp úgy az alpolgármester úrnak a
kérését végrehajtom, ahogy a polgármester úrét, képviselő asszonyét, bárkiét. Úgyhogy az én
irodám nyitva áll az egész testület előtt. És ami jogos azt képviselni is fogom. De nem
mehetek el és nem is mehetünk el amellett, hogy kérdéseket tisztázzunk. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Így van.

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Mert egyébként, most ez a probléma, ami ebből kiindult, az
például devecseri polgárokat felzaklatott, ezért kell ezt tisztázni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Jogilag is ezt tisztázni. És hogyha például én ezt nem
tisztázom, mert a Képviselő-testület, elnézést, mondhatjuk azt, hogy laikus. Ha én ott ülnék,
akkor én is laikus lennék. Azonban a jogi képviselőnek az a dolga, hogy az önkormányzat
érdekeit oly módon képviselje, hogyha egyszer vége lesz, és hogyha mondjuk nem ez a
testület lesz, bármelyik testületi tagot megkérdezik, akkor nincsen hendikep. Az van, hogy
kérem szépen mindet megtettünk, nincs hiba, mert mindet jogosan megcsináltunk és kész. Ez
az én dolgom. Köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm szépen, akkor a vitát lezárom.

Dr.     Balikó     Gergely: Akkor, hogy van az a 360.000,-Ft, mert azt mondta, hogy ezt
aggályosnak tekinti.

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Én nem tudom ezt nem elfogadni. 

Dr.     Balikó     Gergely: Köszönöm. 

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Mert én nem Képviselő-testület vagyok. Én csak kifejtettem.
És fel is hívom a figyelmet a jövőben is. Köszönöm.   

Ferenczi Gábor polgármester: A vitát lezárom. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a D-Medico Kft. tájékoztatóját vegye tudomásul. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az ügyvezetőt
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
               2./ 2017. február 15.

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



határozatot hozta:

14/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a D-Medico Kft. tájékoztatóját tudomásul
veszi. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én tartózkodtam, mind a mellett, hogy a jövőben is partnerek
leszünk a támogatásban. Köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy erről a témáról
beszéljünk. 

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató  : Mi elmehetünk esetleg. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Persze, természetesen.

Balikó-Török     Lívia     ügyvezető     igazgató  : Köszönjük szépen. 

Balikó-Török Lívia, Dr. Balikó Gergely, Ungváriné Scholz Alíz elhagyták az üléstermet.

Kovács     László     alpolgármester: Nem kellene szünetet tartani polgármester úr?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Mivel olyan kérés érkezett, hogy tartsunk egy technikai
szünetet, akkor szünetet rendelek el.

Szünet.

Szünet után. 

Ferenczi Gábor polgármester: Köszöntök mindenkit a szünet után. Folytatjuk a napirendek
tárgyalását. 

4./     Napirendi     pont:

A Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  2012-2015.  évi  bevételeinek  és
kiadásainak felülvizsgálata

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Ferenczi Gábor polgármester: Dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő elkészítette
a  felülvizsgálati  anyagot,  amelyet  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  a  többi  bizottság
jelenlétében tegnap megtárgyalt. Én annyit szeretnék elmondani, amit tegnap is a bizottsági
ülésen  ennél  a  napirendi  pontnál  elmondtam,  hogy  azokat  a  hiányosságokat,  amelyek
kimutathatóak, arra az eltelt időszakra vonatkoztatva a Városüzemeltetési Kft. tekintetében,
azokat pótolni kell. El kell készíteni egy pontos és részletes, valamint számon kérhető üzleti
tervet. Rendbe kell tenni a munkaszerződéseket. Pótolni kell a hiányzó leltárakat és a hiányzó
belső szabályzatokat. Ezt kérnénk ügyvezető igazgató úrtól. Illetve, ahogyan tegnap abban
megállapodtunk, szeretném, hogyha a részletes és kölcsönös tájékoztatás és kommunikáció az
gyakoribb lenne. Nem csak az operatív feladatok tekintetében, hanem magának a Kft.-nek a
működése,  pénzügyi  helyzete  vonatkozásában  is.  Hiszen  a  tulajdonos  önkormányzatnak
nyilván szükséges az, hogy a finanszírozást folyamatosan és biztonságosan tudja ellátni. Hogy
lássuk, hogy éppen milyen anyagi szükségletei vannak a Kft.-nek és ehhez naprakész adatokra
van szükségünk. Ahogy a tegnapi bizottsági ülésen is elmondtam, most is el kell mondanom,
mert  igazgató  úr  elég sok kritikát  kapott  az elmúlt  években,  én azt  gondolom,  hogy úgy
korrekt a részemről, hogyha dicséretet is kap. Mert azért nem volt egy egyszerű helyzet, hogy
december  16-ától  átvette  az  önkormányzat  meggyeserdei  használtcikk  piacnak  az
üzemeltetését. Ráadásul úgy, hogy az üzemeltető levonult a területről teljesen szabálytalanul.
Elhagyva  a  törvényes  és  szerződésszerű  átadás-átvételt.  November  30.-án  egy  vis  maior
állapot keletkezett,  amikor el kellett látnunk az önkormányzati vagyonelemeknek, illetve a
használtcikk  kereskedőknek  az  áruinak  az  őrzését  és  tulajdonképpen  egyik  pillanatról  a
másikra kellett megszerveznünk a szolgálatot, ugye, ebben én is részt vettem, egészen addig,
amíg a korábbi üzemeltetővel fenn állt a szerződés. Ugye december 15-éig az önkormányzat
részéről  én  segítettem  be,  a  másik  fél  igazgató  úr  volt.  Tehát  tulajdonképpen  ketten
igyekeztünk ezt az elég kilátástalan helyzetet megoldani. És azt azért el kell mondani azt,
gondolom, hogy mivel a Városüzemeltetési Kft. végzi a piac üzemeltetését, hogy nekem az
előzetes  várakozásomat  meghaladja  a  piac  jelenlegi  működése.  Én  abban  reménykedtem,
hogy  az  általában  gyengének  mondható  januári,  februári  hónapok  elteltével  azt  tudjuk
elmondani, hogy nulla szaldóra kijövünk a bérek kifizetése, illetve a költségek rendezése után.
Ezzel szemben én azt gondolom, hogy igazgató úrnak nagy szerepe volt abban, hogy több
mint 90 szerződés megkötésre került. És szerintem itt most nem sértek üzleti titkot akkor,
amikor a lakosság tájékoztatása végett elmondom, hogy mint egy 6,5 millió forint jelenleg az
egyenlege a devecseri meggyeserdei használtcikk piacnak, úgy, hogy a decemberi bérek már
kifizetésre kerültek. Én azt gondolom, hogy ez abszolút reménykeltő. Az én elképzeléseimet,
amit a népszavazási kezdeményezés előtt vázoltam, ez mindenképpen meghaladja. Úgyhogy
ezt szeretném megköszönni igazgató úrnak, mert ezzel a kicsi apparátussal rendkívül jól helyt
állt,  ebben  a  nem egyszerű  helyzetben.  Viszont  rátérve  a  napirendre  nagyon  fontos  volt
elkészíteni  visszamenőlegesen  ezt  a  vizsgálatot,  azért,  hogy  a  következtetéseket  és  a
tanulságokat le tudjuk ebből vonni. És ahogyan az tegnap is elhangzott,  talán éppen jókor
készült  el  ez  a  vizsgálat.  Készített  jegyző  úr  egy határozati  javaslatot.  Talán  az  lenne  a
célszerű, ezt felolvasnánk.  

Kovács László alpolgármester: Kérdezzük meg a bizottságokat. 

Bendes István jegyző: Előbb mondja el a bizottság, utána felolvasom.

Ferenczi  Gábor polgármester: Ugye  én  azt  elmondtam,  hogy a  bizottság  támogatja,  de
elnök úrtól is meghallgatjuk akkor. 



Holczinger László  képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság elnök: A Gazdasági  és
Ügyrendi  Bizottság  részletesen  megvizsgálta  a  jelentést.  A jelentés  mindenre  kiterjed.  A
hiányosságokat, azokat soron kívül pótolni kell. Leltár szabályzatot, szerződéseket, egyebet.
Amikor a beszámolóit a Kft.-nek el fogja fogadni a következőkben, akkor nem csak át kell
menni a testületnek taggyűlésbe. Hanem a taggyűlésen a Felügyelő Bizottságot is meg kell
jelentetni és közösen kell a határozatokat meghozni olyan vonatkozásban, hogy már többször
javasoltam,  de  döntés  nem  volt.  Nonprofit  szervezetről  van  szó  és  kifogásolták  több
alkalommal, hogy amikor az önkormányzatnak likviditási problémái vannak és parkol a Kft.-
nél a pénz, és tulajdonképpen ebben a taggyűlésnek kellett volna dönteni, hogy elvonja, vagy
ott  hagyja.  Ez nem róható fel  a Kft.-nek,  hogy tulajdonképpen ő ezt ott  lekötött  betétben
használta. Hanem hát ezt tudomásul kell venni, ebben a Képviselő-testületnek van sara olyan
formában, hogy mindenki elolvasta az anyagot, ha elolvasta, és amikor én elmondtam, hogy
tulajdonképpen  miben  kell  dönteni  ezt  figyelmen  kívül  hagytuk.  Ez  nem  a  Kft.-nek  a
hiányossága.  Üzleti  tervet,  olyan  üzleti  tervet  kell  elkészíteni,  amely  mindenki  számára
átlátható, ellenőrizhető. Ebben én felajánlottam a segítséget, hogy nagyon szívesen segítek,
mankót is fogok hozzáadni, de a részleteket ne tőlem várják, hogy majd én elkészítem. A
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az anyagnak az elfogadását és meg
kell szívlelni azokat, amik ott hiányosságok merültek fel.  És még egy nagyon fontos, ami
szintén közös. Az átadott pénzeszközből megvalósult úgynevezett  ipari  park beruházása,  a
közművek beruházásának az elszámolása, a használatbavételi engedélyezése és az aktiválása.
Ezt  közösen  kell  megoldani.  Ezt  egyedül  a  Kft.  nem tudja  megoldani.  Meg kell  keresni
szintén azokat a kivitelezőket, akiknek kell biztosítani a megvalósulási dokumentációt. Annak
alapján  meg  kell  kérni  a  használatbavételi  engedélyt,  aktiválni  kell.  És  azután  pedig  az
önkormányzatnak  a  tulajdonába  kell  átadni.  Köszönöm  szépen.  És  ezzel  javasoljuk  az
elfogadásra. Köszönöm.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönöm  elnök  úr.  Egyetértek,  ahogy  ezt  a  bizottsági
ülésen is  jeleztem.  Illetve  elnök urat  kérném, hogy tekintettel  arra,  hogy van tapasztalata
műszaki  vonatkozásban én szeretném kérni  a  Képviselő-testületet,  hogy az  önkormányzat
részéről a segítségét a közbenjárását, hogy igazgató úrral közösen ezt a 215.000.000,-Ft-os
beruházást  végre le  tudjuk zárni.  Lényegében az engedélyeknek a beszerzése,  a  csatolása
szükséges, hogy ez a projekt végre most már a végére érhessen. Erre most számíthatunk-e
ebben a vonatkozásban.  

Holczinger  László  képviselő: Igen.  Tegnap  kértem  az  alpolgármester  urat,  ő  volt  a
kapcsolattartó,  hogy  szintén  vegyen  részt  az  egészben,  mert  lehet,  hogy  azok  a
dokumentumok,  amelyek  nem  állnak  most  rendelkezésre,  de  rendelkezésre  kellene  állni.
Lehet, hogy az érvényét veszítette, ezeket felül kell vizsgáltatni. Most kell időben lépni, mert,
ha  bármelyik  vásárló  beruházást  szeretne  kezdeni,  hoppon  maradnánk.  Nem  tudnánk  a
közművekre rákötni.

Ferenczi Gábor polgármester: Ez így van. 

Holczinger László képviselő: Köszönöm szépen.  

Ferenczi Gábor polgármester: Rendben. Alpolgármester úr, akkor Holczinger László elnök
úrral együtt megbíznám akkor, hogy ezt a feladatot lássa el.

Kovács László alpolgármester: Javasold a testületnek, hogy adjon ilyen megbízást.  



Holczinger László képviselő: Nekem nem kell megbízás. Elég, ha itt szóban elhangzik.

Kovács László alpolgármester: Én nekem nem. Azért testületi felhatalmazás legyen.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Alpolgármester  úr,  ha  ragaszkodik  hozzá,  akkor
természetesen  a  testület  is  meghatalmazhatja  önöket.  Megállapítom,  hogy  a  jelenlévő
képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet
azzal,  hogy  a Képviselő-testület hatalmazza fel Kovács László alpolgármestert, valamint
Holczinger László képviselőt, hogy a megvalósult ipari park közműveinek használatba vételi
engedélyeinek beszerzésében működjenek közre, segítsék a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.-t.
Felelős: Kovács László alpolgármester
                          Holczinger László képviselő
Határidő: azonnal, folyamatos

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

15/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács László alpolgármestert,
valamint Holczinger László képviselőt, hogy a megvalósult ipari park
közműveinek használatba vételi engedélyeinek beszerzésében
működjenek közre, segítsék a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit
Kft.-t.

Felelős: Kovács László alpolgármester
              Holczinger László képviselő

Határidő: azonnal, folyamatos
 

Ferenczi  Gábor polgármester: Akkor  most  felkérném jegyző  urat,  hogyha  megengedik,
hogy akkor az általa készített határozati javaslatot olvassa fel. 

Bendes István jegyző: A vizsgálat alapján, most intézkedési tervet kell, hogy készíttessünk a
Kft.-vel és erről szólna ez a határozat, hogy mi a következő lépés, hiszen ez alapján tudunk
eljárni. A Képviselő-testület az IURATUS Könyvvizsgáló Kft. és a Bocskay és Társa Bt.
vizsgálati jelentése alapján összeállított előterjesztést megtárgyalta és intézkedési terv
készítését írja elő a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére.
Kettes.  Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell mindazokat az intézkedéseket, melyeknek
végrehajtásával a feltárt hiányosságok megszüntethetők. Három. A Képviselő-testület felkéri a
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalt, és a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság segítse a
Kft.-t az intézkedési terv elkészítésében. Határidő: 2015. február 3., hogy a következő testületi
ülésre már a kész, komplett intézkedési tervet tudjuk elfogadni amelyben, az itt előbb
elhangzott dolgoknak a részletes kifejtésének kell lenni, és annak is, hogy ezek a
szabályzatok, egyéb hiányosságok mennyi időn belül kell, hogy megoldódjanak. Mennyi időn
belül kell, hogy ezek rendeződjenek. És természetesen az is, amiről az előbbi határozat
született, amely arról szól, hogy a megvalósult ipari parkunknál a közművek használatbavételi
engedélyezése is megtörténjen. Tehát mindezeknek szerepelni kell ebben az intézkedési



tervben. És ezt megint a Képviselő-testület elé kell hoznunk. A Képviselő-testület következő
ülésen elfogadja. Elfogadja az abban megszabott, vagy elfogadott határidőket és ezeket utána,
annak és rendje, módja szerint végre kell hajtani. Köszönöm.

Holczinger László képviselő: Elnézést.  Az intézkedési  terv alapján a  szabályzatoknak az
elkészítése az minimum 60 napot vesz igénybe.

Bendes     István     jegyző: Ehhez kell belőni. 

Holczinger László képviselő: A könyvvizsgáló, meg egyebek. 

Bendes     István     jegyző: Ebben bent lesz, az intézkedési tervben, hogy a szabályzatra ennyi
napot fogunk szabni. Valamihez több napot fogunk szabni. 

Kovács     László     alpolgármester: És kell hozzá határidőket pontosítani.

Holczinger László képviselő: Így van, mert ebbe a könyvvizsgálót mindenképpen be kell
vonni.

Kovács     László     alpolgármester: Így van, meg a Felügyelő Bizottságot. 

Bendes     István     jegyző: Így van. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ennyi lenne ugye jegyző úr?

Bendes     István     jegyző: Igen. 

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék. 

Kozma György képviselő: Mintha, azt hallottam volna, hogy a jegyző úr 2015. februárról
beszélt.

Bendes     István     jegyző: Nem. 2017. február 3.

Kozma György képviselő: Így van. 

Bendes     István     jegyző: Igen nem mindegy.

Kozma György képviselő: Ugye 2015 augusztusában fogalmazta meg. 

Bendes     István     jegyző: Most február 3. Tehát, most 2 hetünk lesz rá, hogy ezt összeállítsuk.

Kozma György képviselő: Igen. Csak ugye ez 2 évvel ezelőtt volt.

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretne valaki hozzászólni? Tessék.

Kovács László alpolgármester: Köszönöm szépen. Két dolgot nagyon röviden. Az egyik az
lenne itt az ellenőrzéssel kapcsolatban, ugye 1.500.000,-Ft-ért akkor megtudtuk azt, hogy mik
kellenek és van szabályozatlanság. Ezt megállapította a könyvvizsgálat, mint ahogy a belső
ellenőrzés  is  megállapította  2015-ben.  Egy megerősítés  itt  is  történt.  Azt  gondolom, hogy



megint önkritikusnak kell lenni önkormányzatnak, tehát nekünk is van ebben sarunk. Azt is
leírta, hogy igazgató úrnak nincsen munkaköri leírása és a munkaszerződése nem megfelelő,
hiányoznak a dolgai és ez a szabályozottság részéhez tartozik.  Ugye ezt azért  elmondta a
könyvvizsgáló asszony, hogy szabályozottság, gazdálkodás és akkor úgy jön a finanszírozási
része.  Ezek  akkor  tudnak  jók,  lenni,  és  akkor  tudnak  mindenki  számára  megnyugtatóan
működni és rendben működni, ahogyan most utalok ügyvéd úrra az előbbi szóhasználatában.
Teljesen természetes, hogy mindenki akkor tudja, hogyha a keretek meg vannak határozva, ha
ezek le vannak fektetve, akkor lehet ezt számon kérni. Ezekben azt is le kell fektetni azt,
gondolom, hogy milyen szolgálati utak vannak, ki az, aki utasítást adhat igazgató úrnak, mi
van ad-hoc helyzetben,  mi  van havaria  helyzetben,  stb.,  stb.  és  ezeket  utána hogyan kell
elintézni. Tehát ezeket mind le kell írni. És ebben nekünk is megvan a felelősségünk. Még azt
is  mondom,  hogy  az  előző  önkormányzatnak  is  meg,  a  mostaninak  is.  Legyünk  ebben
következetesek és ne egymásra mutogatásként élje meg bárki ezt a hozzászólást. Tehát ezeket
pótolni kell.  Én azt gondolom, én felhívnám egyetlen egy dologra azért  a figyelmet ezzel
kapcsolatban. Ugye azt is a városi mendemondák és remélem, hogy innentől kezdve a városi
mendemondák, amik ugye szükségessé tették ezeket a vizsgálatokat azok innentől kezdve,
mondjuk, úgyhogy kihalnak, mint a dinoszauruszok. Legalábbis reméljük, hogy ez így lesz.
És nem lesz itt semmiféle lebegtetés, meg egyebek, hogy az igazgató úr meg a körülötte levők
mit  csináltak  itt  azokkal  a  pénzekkel.  Azért  azt  mindenképpen  rögzítsük,  hogy  ugye
polgármester úr is itt már elmondta, hogy 2016-ban ugye elmondta az újév köszöntőn, hogy 2
millió forintja maradt a városnak, miközben a Kft.-nek közel 20 millió forint volt a számláján.
Én azt gondolom, hogy ezért inkább dicséret illeti őket, hiszen jól gazdálkodtak és ez nem
csak a 2015-ös, hanem az előtte lévő időszakból is.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem így van.

Kovács László alpolgármester: Bocsánat.

Ferenczi Gábor polgármester: De nem kellett volna.

Kovács László alpolgármester: Akkor elnézést. Ezt a részét visszavonom. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ha már elmondta, akkor azért már helyre teszem, elnézést.

Kovács László alpolgármester: Jó, rendben és akkor befejezem polgármester úr. 

Ferenczi Gábor polgármester: De fejezze be és akkor utána.  

Kovács László alpolgármester: Tehát azt akarom mondani csak, hogy azért az is látható volt
ebből, hogy a tulajdonosoknak azért, és ez a tulajdonosok itt egy személyben a Képviselő-
testület. Tehát a tulajdonosoknak azért tudni kell arról, hogy a Kft.-nél mik vannak, és hogyan
vannak,  azt  gondolom.  Nekem egy  kicsit  megdöbbentő  volt,  hogy örömmel  értesültek  a
jelentésből arról, hogy mi pénzeszközökkel bír a Kft., mi tartalékokkal. Tehát azok kellenek.
Én azt  gondolom, hogy komolyabban kellene venni  a  Kft.-nek is  azt  a lehetőségét,  hogy
pályázhat.  Ő is  egy külön álló  jogi  szervezet,  egy gazdálkodó szervezet  és  őneki  is  részt
kellene  venni  és  én  erre  biztatom  a  Képviselő-testületet  és  a  Kft.-t  is,  hogy  azokon  a
pályázatokon,  amelyek  most  és  a  jövőben  indulnak,  azokon  vegyünk  részt,  vegyen  részt
mindenképpen. Ami még itt nem hangzott el, viszont elhangzott. Sajnálom, hogy most nincs
itt a könyvvizsgáló asszony. Elhangzott részéről a Felügyelő Bizottság, hogy ő sem találta a
felügyelő bizottsági jegyzőkönyveket. Már pedig nekünk a legfontosabb partnerünk ebben, a



Képviselő-testületnek és a tulajdonosoknak a Felügyelő Bizottság. Én azt gondolom, és itt
megint  tükröt  tartok  inkább  magunk  felé,  vagy  magunk  elé.  Tehát  azt  gondolom,  hogy
használnunk kell ezt a lehetőséget. Én is egyetértek és egyetértettem a gazdasági bizottsági
ülésen elhangzottakkal is, hogy a Felügyelő Bizottságot is vonjuk be. Amit én javasolnék is itt
a határozati javaslatban, hogy ne csak a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot és az Irodát, a
Pénzügyi Irodát, meg a Hivatalt, hanem egyértelmű, hogy a Felügyelő Bizottságot is kérjük
meg arra, hogy már ők is végre ismerjék meg ezeket az ellenőrzéseket és tegyenek javaslatot a
tulajdonos, tehát felénk, hiszen azért a szabályszerű gazdálkodás elsősorban az ő felelősségük.
Tehát ők még büntető.

Bendes István jegyző: Ők részt vesznek ebbe.

Kovács László alpolgármester: Ők, így fel lettek kérve erre? 

Bendes István jegyző: Az anyagot megküldtük nekik, az ellenőrzés anyagát. 

Kovács László alpolgármester: Jó, én azt gondolom, hogy azt megtehetjük, hogy egy külön
kérést  eszközölünk,  hiszen  még egyszer  mondom,  nekünk dolgoznak.  Tehát  a  Képviselő-
testületnek  dolgozik  a  Felügyelő  Bizottság.  Jó,  kérjük  meg  őket  is,  hogy véleményezzék
ezeket és az intézkedési terv készítésében, pedig vegyenek aktívan részt. Ezt kérném tőlük, ez
a javaslatom. És ezzel az egyik részét lezárnám az ellenőrzési részét. A másik, pedig ami még
ott  a  bizottsági  ülésen  elhangzott  és  az  aktiválása  végre  az  iparterületnek,  hogy  az
megtörténjen. Ott pedig azt azért tudni kell, hogy ezek az engedélyezési tervek határidőhöz
kötöttek, és hogyha jól tudom ezek lejártak már. Mindenképpen új terveket kell. 

Holczinger László képviselő: Nem kell.

Kovács László alpolgármester: Vagy felül kell vizsgáltatni őket, így van. Azt gondolom,
hogy Holczinger László képviselő úr, bizottsági elnök úr ezt tudja. Valamint azért azt is tudni
kell,  hogy  ez  pénzbe  fog  kerülni,  hiszen  azóta  a  szabályozók  is  változtak.  Lehet,  hogy
találkozunk olyannal, ami akkor még átvihető volt és megfelelt, de jelenleg már nincsen. De
azon  leszünk,  így  a  Képviselő-testület  felhatalmazása  alapján,  hogy  ez  minél  előbb
megtörténjen.  Nekem ez  volt  egy  kicsit,  nem is  azt  mondom döbbenet,  nem ezt  a  szót
használom, hanem inkább azt használom, hogy ez még nem történt meg. Hiszen, hogy ott
bárki is bármit kapjon, vagy építési engedélyt ez a feltétele neki. Úgyhogy pótoljuk minél
gyorsabban én is azt mondom. S ezen vagyok. Köszönöm szépen.

Holczinger László képviselő: Elnézést egy helyesbítést szeretnék.

Ferenczi Gábor polgármester: Én is szeretnék. Megengedi. Csak azért,  mert jeleztem az
előbb is. 

Holczinger László képviselő: Persze polgármester úr. 
 
Ferenczi Gábor polgármester: Én itt nem szerettem volna ezt a dolgot most felhozni. Én azt
gondolom,  hogy  ezt  a  tegnapi  bizottsági  ülésen  elmondtuk,  de  kénytelen  vagyok  mivel
alpolgármester  úr  felhozta  és  azért  az  nem  teljesen  így  van.  Azért  azt  a  látszatot  sem
szeretném kelteni, hogy mennyire jó dolog az, hogy a város pénze a Városüzemeltetési Kft.-
nél van. 



Bognár Ferencné képviselő: Így van.

Ferenczi  Gábor polgármester: Mert  persze lehetne  ennek örülni  is,  csak az  a  baj,  mint
önkormányzat, mint hivatal, mi erről nem tudtunk. 

Kozma György képviselő: A beszámolóban bent volt.

Ferenczi Gábor polgármester: Itt volt egy kommunikációs defekt én azt gondolom. És mint
ahogyan  a  nevében  is  benne  van  nonprofit  kft.,  hogy  egy  nonprofit  Kft.-nek  nem lehet
önkormányzati pénzmaradványa év végén. Én azt gondolom, hogy ez egy tanulság, hogy ezt a
pénzmaradványt nyilvánvalóan az önkormányzatnak vissza kell szolgáltatni. Egyébként ebben
a 2 millióban, nyilván ez nem volt benne. Idén sincsen benne ugye egyébként jegyző úr a 20
millió forint körüli  pénzmaradványunkban.  Viszont  az is  hozzátartozik a  helyzethez,  hogy
annak ellenére csak, hogy pontos számokat idézzek Mayer képviselő úr kedvéért.

Kovács László alpolgármester: Klasszikus példát.

Ferenczi  Gábor polgármester: Igen.  Tehát  2015.  december  31-én  ugye  a  lekötött  betét
10.903.720,-Ft  volt.  A pénzeszköz  pedig  összesen,  mint  önkormányzati  vagyon,  pénzbeli
vagyon az pedig 19.288.869,-Ft volt 2015. december 31-én, ami a Városüzemeltetési Kft.-nél
parkolt  ugye  tulajdonképpen.  Na,  most  ezért  gondolom  azt,  de  tulajdonképpen  ezt  is
megbeszéltük tegnap, hogy a használtcikk piac esetében az az eredmény, ami harmad évente,
negyedévente keletkezik azt érdemes részben, vagy egészben az önkormányzat  számlájára
áthelyezni  egy  képviselő-testületi  döntéssel.  Én  azt  gondolom,  hogy  amikor  majd,
megbeszéltük,  hogy  március  közepén  az  első  három  hónapot  kiértékeljük  természetesen
kiadási oldal vonatkozásában is, hogy Kozma képviselő úrnak is megnyugodjon a lelke. Ugye
tegnap a bizottsági ülésen kérte ezt kifejezetten. Persze természetesen az eredményt mindig a
bevételek,  a  kiadások  vonatkozásában  elemezzük.  Komolyra  fordítva  a  szót.  Én  azt
gondolom, ezt a maradványt mindig vissza kell az önkormányzatnak, már csak a számviteli
törvény  vonatkozásai  miatt  is  utalni.  És  akkor  megbeszéljük  közösen,  milyen  stratégiai
fejlesztésekre  van  szükség.  És  adott  esetben  az  önkormányzat  meg  is  előlegezheti  azt  a
becsült  eredményt,  ami  majd  a  következő  időszakban  keletkezik,  hogyha  egy  nagyobb
beruházásról van szó, mert úgy döntünk, mondjuk, hogy szeretnénk a villanyhálózatot egyben
megcsinálni. Nyilván annyi bevétel, annyi eredmény nem lesz egy adott időszakban, de mi
mondjuk, megelőlegezzük és akkor majd természetesen helyre rakjuk, amikor a bevételek
megérkeznek. Nyilván mindezeket közösen kell eldönteni. És én azt gondolom, hogy ahogyan
ez  elindult  a  használtcikk  piac  esetében,  hogy  tudjuk  ezeket  a  dolgokat  naprakészen
egyeztetni. Hogyha ezeket meg tudjuk tenni a Kft. egésze vonatkozásában, akkor ez egy jó
munkakapcsolattá válhat. 

Kovács László alpolgármester  : De eddig is jó volt a munkakapcsolat. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Eddig  is.  Csak  olyan  értelemben.  Nem jól  fogalmaztam
akkor.  Tehát  olyan értelemben jobb,  illetve  minden törvényi  előírásnak megfelelő.  Jó.  És
szerintem túlzottan nem célszerű.

Holczinger László képviselő: Egy helyesbítést szeretnék tenni.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen.



Holczinger  László  képviselő: Nem  a  könyvvizsgálói  anyagból  tudjuk  egyébként,  hogy
mennyi  pénze  volt,  mert  minden  beszámolóban  pontosan  szerepelt.  Vissza  kell  nézni  a
jegyzőkönyveket. Én jeleztem a Képviselő-testületnek, illetve a taggyűlésnek a joga, hogy mit
kezd  a  pénzzel.  Visszapótolja,  vagy elkéri  a  Kft.-től,  vagy pedig  ott  hagyja.  És  akkor  a
támogatási feltételeknél is. Vagy annyi támogatást adunk, vagy annyival kevesebbet. Ezeket
vissza kell. Ez nem új keletű, csak hát most értünk oda, hogy mindenki megértette egyébként,
hogy a Kft.-nek a mérleg beszámolóját nem úgy kell elfogadni, hogy átolvastuk, nem olvastuk
át, hanem mindenki részletesen nézze át.  

Ferenczi Gábor polgármester: Képviselő úr ebben mindannyian, ahogyan elmondta elnök
úr, ebben mindannyian valamilyen szinten sarasak vagyunk.

Kozma György képviselő: Persze.

Ferenczi Gábor polgármester: Én úgy fogalmaztam, hogy volt ebben egy kommunikációs
defekt ebbe a vonatkozásban. Ezt a jövőre vonatkoztatva, tanulságként lehet kezelni. Hál Isten
pluszt találtunk, tehát nem mínuszt, hanem ez még mindig a jobbik eset. 

Holczinger László képviselő: Sírva fakadtak volna.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen. De akkor is a legvége hiányzik a gondolatomnak, mert
azért ez is tanulságos, hogy elég lett volna 15.000.000,-Ft önkormányzati támogatást adni.
Ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg. Tehát 2016-ban, amikor a költségvetés készült akkor
ugye beadta a Kft. az igényét és nem 15.000.000,-Ft-ra adta be.

Kovács László alpolgármester: Mindig nulláról kezdi.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem. Hanem ennél lényegesen nagyobb összegre adta be.

Ács Attila ügyvezető igazgató: 34 millió forintra. 

Ferenczi Gábor polgármester: Igen.

Kovács  László  alpolgármester: Mindig  nulláról  kezdi,  mintha  nem  lenne  neki
pénzmaradványa. 

Ferenczi Gábor polgármester: Na, most végül is hangulat kérdése, hogyan kezeljük ezt az
ügyet. 

Holczinger László képviselő: Rendesen, jól.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ugye,  mert  azért  az  látszik  az  anyagból  jól,  hogy
15.000.000,-Ft-ot elég lett volna az önkormányzatnak adni.  Igaz, igazgató úr?

Holczinger László képviselő: De nem rajtunk múlott, hogy nem költötte el.

Kozma György képviselő: Egy mondatot szeretnék hozzátenni.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Mondom, én nem akarok vitát generálni.  



Kozma  György  képviselő: Nem  azért  mondom.  Csak  a  pontosság  kedvéért.  Viszont  a
bizottsági elnök úr nem egyszer duzzogót emiatt, mert, emlékszem rá, ő mindent elkövetett
amiatt, hogy a Kft-nek a működését szabályozni tudja megfelelő módon, tehát kézben tudja
tartani. És ugye ez mindig a vélemények után bent maradt véletlenül. Azt hiszem azért volt ez
az  egész,  mert  váratlan  kiadás,  meg  egyéb  esetlegesen  vállalkozáshoz  kapcsolódó
kiadásokhoz volt szükséges pénzügyi fedezet, lehetséges pénzügyi fedezet a Kft. részére ez az
összeg. Tehát azért volt erről szó.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Vállalkozási tevékenységből termelődött.

Kozma György képviselő: Így van. Tehát volt erről szó. Csak azért a pontosság kedvéért. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én is a pontosság kedvéért. Szerintem ne parkoljon semelyik
intézményünknél azért pénz, hogyha ne adj isten valamilyen vis maior helyzet van, és akkor
önállóan több 10 millió forintnak ott  kell  lenni.  Én azt gondolom, hogy az önkormányzat
naprakészen  lássa,  adott  intézménye,  itt  ez  esetben  a  saját  cége  működését,  az  aktuális
pénzügyi helyzetét. És ha valamilyen operatív helyzet adódik, amikor nagyobb összegre van,
szükség össze tudunk hívni egy rendkívüli képviselő-testületi ülést és inkább döntsünk róla.
De én azt gondolom, hogy legyen az önkormányzatnál inkább a pénz. Mert amúgy meg mi
vagyunk felelősek azért a közvagyonért, ami ezen a településen megjelenik. 

Kozma György képviselő: Igen.

Ferenczi Gábor polgármester: És amit utána támogatásként adunk át. Jó. Tehát ennyi. És én
akkor nem is akarom ezt a témát tovább taglalni. Jegyző úr elmondta, hogy ezeket a dolgokat
február 3-ig pótolni kell. 

Bendes István jegyző: Egy kiegészítés lenne. Volt egy javaslat.

Kovács László alpolgármester: A Felügyelő Bizottság legyen bent.

Ferenczi Gábor polgármester: Azzal egyetértek.

Bendes István jegyző: Úgy módosulna a harmadik pont, hogy a Képviselő-testület felkéri a
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalt, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot és a
Felügyelő Bizottságot, segítse a Kft.-t az intézkedési terv elkészítésében.

Kovács     László     alpolgármester: És a Felügyelő Bizottságtól is kérnénk a véleményt ezekre a
vizsgálatokra, azt még tegyük bele.

Bendes István jegyző: Ebben bent van.

Ferenczi Gábor polgármester: Még annyi. Annak örülnék, hogy amikor március közepén
lesz  majd  az  ülésünk,  akkor  majd  a  piacot  is  áttekintjük,  meg  mondtuk,  hogy  majd  a
temetővel  kapcsolatban  is  lesz  majd  egy részletes  anyagunk.  Én  nem bánnám,  hogyha  a
Felügyelő Bizottság is itt tudna lenni. 

Kozma György képviselő: Pontosan. Így van. Ezt akartam felvetni.

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretne valaki hozzászólni? Ügyvéd úr?



Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Én csak reagálnék ezekre. Én nagyon sápadtan ülnék ott az
ügyvezető úr helyben. Meg mondom, hogy miért, mert a Képviselő-testület dobálódzik, hogy
temető,  így,  meg úgy,  mégis vár az ügyvezető úrtól,  oké,  hogy segítséggel,  de egy üzleti
tervet.  Osztom egyébként  a  Holczinger  képviselő  úrnak  azon  véleményét,  hogy kell  egy
konkrét üzleti terv. Csak szerintem az önkormányzatnak is el kellene dönteni azt, mert azért
most rászakadt a Kft.-re ez a piac is, hogy mit vár el a Kft.-től, milyen feladatokat akar vele
elvégeztetni és ezen feladatokon belül, milyen beruházások várhatók. Mert az rendben van,
hogy azt mondja az önkormányzat, hogy most negyedéves profitot termelt a cég, mondjuk 20
millió  forintot.  Beveszem,  kiveszem.  Hát  a  gazdasági  társaságnak  azért  tartalékokra  is
szüksége van. És ezért lenne jó egy olyan üzleti tervre, ami valamilyen szinten megengedő.
Mert lényegében, hogy ott parkolt az a 18 millió forint Hála Istennek ott parkolt, ott is van.
Köz javára fordítódik, nincsen vele semmi probléma. Viszont akkor az üzleti tervet tényleg
úgy kellene  összeállítani,  hogy először  a  testület  és  ez  tényleg  csak  véleménynyilvánítás
szinten, hogy a testület tényleg mit szeretne a Kft.-től, hogy mondjuk, hogy mekkora területet
takarítson, mekkora területet csúszás mentesítsen, hol nyírja a füvet, hol ne nyírja. Plusz, amit
még  egy  kicsit  észrevételeznék,  minthogyha  egy  kicsit  még  a  Startmunka-program  és  a
gazdasági  társaságnak a  tevékenysége között  se  lenne  éles  választóvonal.  Úgyhogy lehet,
hogy  ezeket  a  területeket  be  kellene  határolni,  mert  az  alapján  lehetne  megcsinálni  az
intézkedési  tervet,  ami  szerintem,  több  hónapot  fog  igénybe  venni.  Mind  emellett  egy
munkaköri leírás sem ártana az ügyvezető úrnak, hogy mégis mit várnak tőle.  Mert amíg
nincs munkaköri leírás addig vagy beszámol a tagnak, vagy nem számol be a tagnak. Illetve
magának  a  beszámoltatás  rendjét.  Mert  akkor  lehet  elvonni,  azt  mondom  pénzt,  amit
megspórolt a Kft., ha beszámoltatják, mondjuk negyedévente, hogy erre kell, hogy az üzleti
terv eddig teljesült,  nem teljesült,  ezek a kiadások várhatók. És azt gondolom, hogy talán
ennek a mentén kellene menni. Úgyhogy szerintem egy átgondoltabb és jobb együttműködés
kéne a gazdasági társasággal egyébként,  ami megindult,  amit észrevettem a piac részénél.
Mert a piacnál, hogyha jól tudom a bevételeket azokat állandóan közli, illetve ha jól tudom a
szerződéseknek a másolatát megkapja az önkormányzat.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Persze.

Dr.  Németh  Ákos  Pál  ügyvéd: Tehát  szinkronban  vannak.  Ez  szerintem  a  másik
tevékenységi kör keretein belül is mehetne. A másik a felügyelő bizottsági ülések. A felügyelő
bizottsági  ülésekről  azért  azt  kéne,  hogyha  a  Felügyelő  Bizottság  összeáll,  ülésezik  és
mondjuk,  készül  egy jegyzőkönyv,  hogy azt  azért  tárgyalja  át  az  önkormányzat,  illetve  a
gazdasági bizottság, mert a Felügyelő Bizottság is egy kicsit úgy nézem, minthogyha külön
működne a cégtől, külön működne az önkormányzattól. Ez nyilván nem a Felügyelő Bizottság
hibája, hanem egy kicsit akarati hibának tartom. És hogyha ezek összeállnak, akkor nem lesz
semmi probléma.  Köszönöm. Csak ennyit szerettem volna mondani.

Ferenczi  Gábor polgármester: Köszönöm mindenkinek  az  építő  javaslatait.  Keddenként
szoktunk  egyébként,  jelzem  a  Képviselő-testületnek,  keddenként  szoktunk  igazgató  úrral
összeülni. Most már azt lehet mondani, hogy ez hagyomány. Nyilván ki lehet ezt egészíteni
azzal, hogy az operatív, hogy a Városüzemeltetési operatív feladatokat is átbeszéljük. Sőt a
Startmunka-program  vezető  is  kérte,  hogy  kedden  legyen  egy  olyan  napirendi  pontunk,
amikor  a  Startmunka-program,  Városüzemeltetés  viszonyát.  Tehát,  hogy  esetlegesen  hol
tudunk besegíteni.  Melyik  feladatot,  hogyan osztjuk  fel  a  két  szervezet  között.  Ezeket  is
tárgyaljuk  keddenként.  És  én  azt  gondolom,  akkor  jó  irányba  mozdulunk  el.  Jó.  Én
mindenkinek a javaslatát tudom támogatni. Alpolgármester úr javaslatát természetesen, hogy



a Felügyelő Bizottság legyen ebbe sokkal aktuálisabban bevonva, mire ügyvéd úr is utalt.
Jegyző úr meg elkészítette a határozati javaslatot. Tessék igazgató úr.  

Kovács László alpolgármester: Na, ettől féltem. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: A saját megnyugtatásom, illetve a dolgozóim megnyugtatása
végett. Mint ahogy a polgármester úr említette, ugye közel 2 éve személy szerint csak hideget
kaptam, most kaptam egy kis meleget. Az ellenőrző könyvembe most kaptam egy pici piros
pontot. De.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem. Én azt gondolom, hogy egy ötöst.  

Ács Attila ügyvezető igazgató: De a sok feketét nem törli ki. 

Ferenczi Gábor polgármester: De én tényleg azt gondolom, ez a 3 hónap ez.

Ács Attila ügyvezető igazgató: De a lényeg az, hogy azt szeretném kérni mielőtt a Tisztelt
Képviselő-testület dönt, hogy amiről most itt beszéltek, egy részében most az önkormányzat,
vagy  maga  a  Képviselő-testület  is  hibás,  hibás  vagyok  én  is  mondjuk  nem  a  saját
munkaszerződésemben.

Kovács László alpolgármester: Tételesen írd le miben vagy hibás.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Egy pillanat. Az hosszútétel lenne. De a lényeg az, hogy azt
szeretném mondani, mivel megtörtént ez az ellenőrzés Polgármester Úr említette, amikor ez
az ellenőrzés elindult,  hogy bizonyos lakossági aggodalmak miatt kell  ezt megtenni, hogy
akkor  tulajdonképpen  a  Kft.  az  elmúlt  4  évével  igazából  pénzügyileg  elszámolt.
Törvénytelenséget pénz felhasználásban nem találtak. Azok a hiányosságok, adminisztratív
hiányosságok,  amik  itt  fel  vannak  említve,  és  pótolni  kell.  Én  csak  ezt  szeretném kérni.
Köszönöm szépen.

Ferenczi Gábor polgármester: Hát. Inkább azt mondom, maradjunk ennyiben jó.

Ács Attila ügyvezető igazgató: De, így van.

Ferenczi Gábor polgármester: Inkább erre most nem reflektálok.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Jó.

Ferenczi Gábor polgármester: Maradjunk ennyiben. 

Kovács László alpolgármester: De akkor ez lebegtetés marad polgármester úr.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ez így van. Így soha nem tisztázódik semmi.

Ferenczi Gábor polgármester: Maradjunk akkor annyiban, hogy azokat a hiányosságokat,
amiket feltárt a vizsgálat ezeket egy fő stratégiai terv február 3-i elkészítésével megtervezzük,
hogy hogyan fogjuk pótolni.  Ahogyan elnök úr jelezte,  vannak bizonyos dolgok, amiknek
sokkal hosszabb lesz az átfutása. És természetesen ebben egyébként segítünk. Tehát ez egy
csapatmunka.  Tehát  ez  nem úgy fog  történni,  hogy majd  kiadjuk,  és  itt  várjuk,  hogy az



igazgató úr az összes dokumentumot február 3-ig, tehát 10 nap alatt legyártja. Természetesen
mindenben segítünk.

Kovács László alpolgármester: Van, amit nekünk kell.

Ferenczi Gábor polgármester: Sőt van, amit nekünk kell, a munkaköri leírást természetesen
a hivatal fogja elkészíteni.  

Kovács  László  alpolgármester: Megkérnénk  az  ügyvéd  úr  segítségét  abban.  Munkaköri
leírás, egyebek.

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Azért a konszenzust ne én találjam ki, mert lehet, hogy túl
szigorú lesz elnézést. Inkább csak átnézés céljából. 

Kovács László alpolgármester: Pontosan. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ugye én ügyvéd úrnak ismerem a szerződéseit. Ügyvéd úr
mindig szigorú szerződéseket készít és akkor én szoktam rajta enyhíteni. 

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Most én nem szeretném. Inkább egy ilyen konszenzusos. 

Holczinger László képviselő: Menjünk tovább.

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretne még valaki hozzászólni, kérdést feltenni? 

Több hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Először döntsünk a felülvizsgálat elfogadásával. Utána lenne
a  határozati  javaslat  a  tervre.  Megállapítom,  hogy  a  jelenlévő  képviselők  száma  7  fő,  a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület az IURATUS Könyvvizsgáló Kft., dr. Németh Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő
által készített Szakértői véleményt a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012-2015.
évi bevételeinek és kiadásainak felülvizsgálatáról fogadja el.

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

16/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület az IURATUS Könyvvizsgáló Kft., dr. Németh
Gyöngyi igazságügyi könyvszakértő által készített Szakértői
véleményt a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012-2015.
évi bevételeinek és kiadásainak felülvizsgálatáról elfogadja.

Ferenczi  Gábor polgármester: És akkor van egy határozat.  Több pontból álló határozati
javaslat, Három pontból álló határozati javaslat.
 
Bendes  István  jegyző: Még  egyszer  felolvasom.  A Képviselő-testület az IURATUS
Könyvvizsgáló Kft. és a Bocskay és Társa Bt. vizsgálati jelentése alapján összeállított



előterjesztést megtárgyalta és intézkedési terv készítését írja elő a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére. Kettő. Az intézkedési tervnek
tartalmaznia kell mindazokat az intézkedéseket, melyeknek végrehajtásával a feltárt
hiányosságok megszüntethetők. Három.  A Képviselő-testület felkéri a Devecseri Közös
Önkormányzati Hivatalt, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot és a Felügyelő Bizottságot
segítse a Kft.-t az intézkedési terv elkészítésében. Ennek határideje február  3. Ez nem azt
jelenti, hogy azonnal megvalósulnak a megoldandó a problémák, hanem a határidők
megjelölésre kerülnek, hogy az adódott problémák, milyen idő intervallumon belül
megoldódjanak. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület az IURATUS Könyvvizsgáló Kft. és a Bocskay és Társa Bt. vizsgálati
jelentése alapján összeállított előterjesztést megtárgyalta és intézkedési terv készítését írja elő
a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója részére.
2./ Az intézkedési tervnek tartalmaznia kelljen mindazokat az intézkedéseket, melyeknek
végrehajtásával a feltárt hiányosságok megszüntethetők.
3./ A Képviselő-testület kérje fel a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalt, a Gazdasági és
Ügyrendi Bizottságot és a Felügyelő Bizottságot, hogy segítse a Kft.-t az intézkedési terv
elkészítésében.
Felelős: Ács Attila ügyvezető igazgató
              Ferenczi Gábor polgármester
              Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke
              Bendes István jegyző
              Somogyi Márta FEB elnök
Határidő: 1-3./ azonnal, 2017. február 3.

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

17/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület az IURATUS Könyvvizsgáló Kft. és a
Bocskay és Társa Bt. vizsgálati jelentése alapján összeállított
előterjesztést megtárgyalta és intézkedési terv készítését írja elő a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója
részére.

2./ Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell mindazokat az
intézkedéseket, melyeknek végrehajtásával a feltárt hiányosságok
megszüntethetők.

3./ A Képviselő-testület felkéri a Devecseri Közös Önkormányzati
Hivatalt, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot és a Felügyelő
Bizottságot segítse a Kft.-t az intézkedési terv elkészítésében.

Felelős: Ács Attila ügyvezető igazgató
              Ferenczi Gábor polgármester
              Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke
              Bendes István jegyző



              Somogyi Márta FEB elnök

Határidő: 1-3./ azonnal, 2017. február 3.

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm szépen Igazgató Úr, akkor így járunk el. Kellemes
napot kívánok a továbbiakban.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Köszönöm szépen. 

Ács Attila ügyvezető igazgató elhagyja az üléstermet. 

6./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Az illetékes bizottságok az előterjesztést megtárgyalták.

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd elhagyta az üléstermet.

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

Ferenczi Gábor polgármester: Van még kérdés, hozzászólás? Ezt mindig el kell végezni.
Tessék, képviselő asszony.

Bognár Ferencné képviselő: Egy javaslatom lenne, hogyha az elnök úr, a roma kisebbségi
önkormányzat elnöke egy kicsit többet látogatná az önkormányzat berkeit, vagy a rend- és
közbiztonság, vagy esetleg a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság
ülését, vagy akár az oktatási bizottság elnökével felvenné a kapcsolatot, mert szerintem van
egy kis hiányosság az ő részükről. Ennyi a kiegészítésem és a kérésem hozzá. Semmi több.
Köszönöm.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönöm,  képviselő  asszony.  Képviselő  asszony
álláspontjával egyetértek.  Ezt egyébként már tolmácsoltam az elnök úr irányába,  akinek a
zenekari  elfoglaltsága  miatt  van  sajnos  kevesebb  lehetősége  a  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzat  ügyeit  intézni.  Én  remélem,  hogy  ez  pozitív  irányba  mozdul  el.  Ezt
tolmácsoljuk az irányába. Szeretne még valaki ehhez hozzászólni?

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület megtárgyalta Devecser Város Önkormányzata és a Devecser Roma
Nemzetiségi Önkormányzat által a működési feltételek biztosítására, valamint a gazdálkodási
feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítását, és azt az előterjesztés



melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását
aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

18/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület megtárgyalta Devecser Város Önkormányzata
és a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a működési
feltételek biztosítására, valamint a gazdálkodási feladatok ellátására
kötött együttműködési megállapodás módosítását, és azt az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

7./     Napirendi     pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

Előadó: Mayer Gábor képviselő, munkacsoport-vezető

Ferenczi Gábor polgármester: Megadom a szót Mayer Gábor bizottsági elnök úrnak.

Bognár Ferencné képviselő elhagyja az üléstermet.

Mayer  Gábor  képviselő;  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  elnöke: A kötelező
felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése. Minden évben döntenünk kell
arról,  illetve  javasolnunk kell,  hogy Devecserben a  devecseri  általános  iskola körzethatára  mi
legyen. Elfogadjuk-e azt tulajdonképpen, hogy Devecser városából, a Devecseri Gárdonyi Géza
Általános  Iskolába  járjanak  a  gyerekek.  Ez  a  kérdés.  A Devecser  körzethatára  Pusztamiske,
Borszörcsök  és  Kolontár  Devecser  külterületén  és  Devecseren  kívül.  De  ezekben  az  adott
települések döntenek. Tehát Pusztamiskét fogják megkérdezni, hogy ők is a Devecseri Gárdonyi
Géza Általános Iskolához tartozzanak-e. A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy Borszörcsökről
egyre  kevesebb  gyerekünk  van,  amióta  közös  a  beiskolázási  körzet  Somlóvásárhellyel.  A
borszörcsöki gyerekek azok mind az iskolából, mind az óvodából fogynak. Devecser szempontjából
nem biztos, hogy egy jó lépés volt annak idején. Az itt leírt határozati javaslatot, 4 igen szavazattal,
egyhangúlag az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Tisztelt Képviselő-
testületnek.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm szépen elnök úr. Szeretne még valaki ehhez



hozzászólni? 

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola kötelező felvételi körzetét a Veszprémi Járási Hivatal által megküldött tervezetben
foglaltaknak megfelelően javasolja kialakítani.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Veszprémi
Járási Hivatalt értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
               2./ 2017. február 15.

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

19/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola kötelező felvételi körzetét a Veszprémi
Járási Hivatal által megküldött tervezetben foglaltaknak megfelelően
javasolja kialakítani.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

8./     Napirendi     pont:

A Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői állása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Tegnap a bizottságok összevont ülésén javaslatként hangzott
el, hogy a dolgozói testület véleményezze először az intézményvezető kinevezést. Ez tegnap,
ha jól tudom megtörtént.  Megkérem a jegyző urat,  hogy ezzel kapcsolatosan ismertesse a
tudnivalókat.  

Bendes  István  jegyző: A  Vackor  Óvoda,  Egységes  Óvoda-Bölcsődében  megtörtént  a
nevelőtestület  összehívása.  16  óvodapedagógus  vett  ezen  részt.  11  igen,  4  nem  és  1
érvénytelen szavazat történt. A támogatottság 69 %. Megtörtént emellett a technikai dolgozók
összehívása is 16 fő vett részt. 16 fő igennel szavazott. A támogatottság 100 %. Gyakorlatilag
azt tudjuk javasolni a Képviselő-testület felé, hogy a Képviselő-testület Lennerné Pál Szilvia



Devecser, Fekete A. u. 55. szám alatti lakost 2017. július 2. napjától 2022. július 1. napjáig
bízza  meg  a Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői beosztásának
ellátásával.

Holczinger     László     képviselő: És akkor pályázatot nem ír ki.

Bendes     István     jegyző: Így van.

Mayer     Gábor     képviselő;     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke: Az Oktatási és
Kulturális Bizottság ülésén 4 igen szavazattal egyhangúlag ezt támogatta.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szeretne valaki hozzászólni? Kérdezni? Akkor arról döntünk,
hogy az óvodavezetői állást ne hirdessük meg, hanem Devecser Város Önkormányzata
Képviselő-testülete bízza meg a továbbiakban is a jelenlegi intézményvezetőt. Én a magam
részéről, annyit szeretnék mindössze elmondani, hogy az óvodánk szakmai munkájával a
legteljesebb mértékig meg vagyok elégedve. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk a
nálunk dolgozó óvodapedagógusokra. Amikor egy delegáció érkezik a településre, akkor őket
is büszkén vezetem körbe, intézményvezető asszony segítségével az óvodában. Én viszont
ennek ellenére, hogy a szakmai munkával abszolút meg vagyok elégedve, nem kívánok részt
venni a szavazáson szeretném jelezni jegyző úr irányába. Szeretne valaki hozzászólni?

Kovács     László     alpolgármester: Ezt hogyan? Bocsánat, én hadd kérdezzem meg, hogy ez
technikailag hogyan lehet, hogy polgármester úr nem akar részt venni a szavazáson, hogy
tartózkodik?

Bendes     István     jegyző: Így, igen. 

Bognár Ferencné képviselő visszaérkezett az ülésterembe.   

Holczinger     László     képviselő: Azért csodálkozok, mert te vezeted.

Kovács     László     alpolgármester: Te vezeted az ülést.

Bendes     István     jegyző: Előre jelezte.

Holczinger     László     képviselő: Azt, hogy te vezeted az ülést, és tartózkodsz, nem veszel részt
a szavazásban, azt nem lehet megtenni. 
 
Mayer     Gábor     képviselő: Vagy átadod az ülés vezetését, az alpolgármester úrnak és kimész.
Tehát ez a technikai rész.

Kovács     László     alpolgármester: Annyit azért mondjunk el tájékoztatásképpen, egyszer van a
Képviselő-testületnek erre lehetősége egy vezetői ciklus alatt. Egy vezetőnél egy alkalommal
van erre lehetőség, hogy a Képviselő-testület dönt. Ez nem automatikus. A Képviselő-testület
előtt, ami most javaslat van abban ez az egy javaslat érkezett, amit a polgármester úr állított
össze, vagy a jegyző úrral és kiküldött. Ebben nem volt alternatíva, hanem ez volt. A magam
részéről megerősít ez ebben és a polgármester úr által elmondottak is, meg a szakmai stáb
meg a kiegészítők is, hogy ez így rendben van. Én részt veszek a szavazáson és igennel fogok
szavazni.



Ferenczi     Gábor     polgármester: Csak egy mondat. Mindössze arról van szó, hogy az elmúlt
időszakban döntöttünk a könyvtár és művelődési ház igazgatói állásáról, döntöttünk igazgató
úr kinevezésének meghosszabbításáról, most pedig az óvoda esetében áll előttünk egy döntés.
Mivel a lakosság részéről kaptam hideget, meleget ezeknél a különböző döntéseknél, úgy
döntöttem, hogy most nem kívánok itt állást foglalni. Én most elmondtam az álláspontomat.
Én az ott folyó szakmai munkával messzemenőkig meg vagyok elégedve. Egyébként
intézményvezető asszonnyal jó a munkakapcsolatom, viszont nem szeretnék állást foglalni.
Ez a szuverén döntésem tehát. 

Holczinger     László     képviselő: Akkor tartózkodsz? Vagy nem szavazol? Vagy átadod az ülés
vezetését? 

Mayer     Gábor     képviselő: Bevált gyakorlat az volt idáig, hogy a vezetői állásoknál titkos
szavazással szavaztunk. Tehát, hogyha polgármester úr ezt szeretné ezt is meg lehet csinálni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem. Ahogy önök szeretnék. Én nekem ez mindegy. Nincsen
semmi hátsó szándékom ezzel az egésszel. Ennyi, amit elmondtam.

Mayer     Gábor     képviselő: Jegyző urat kérdezzük, meg, hogy technikailag ez, hogy lehet.

Bendes     István     jegyző: Nincs ennek semmi akadálya. Fel kell tenni szavazásra.

Mayer     Gábor     képviselő: Vagy tartózkodik?

Bendes     István     jegyző: Így van.

Holczinger     László     képviselő: Vagy ellene szavaz. Nincs ebben semmi.

Mayer     Gábor     képviselő: Vagy nem ért vele egyet?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem erről van szó. 

Kovács     László     alpolgármester: Én azért piszkáltam csak formaügyileg azt, hogy nem akar
részt venni. 

Bendes     István     jegyző: Az nem lehet, hogy nem vesz részt a szavazáson. Tartózkodik.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Rosszul fogalmaztam maradjunk annyiban. Ennyi.
Megkérdezem, kinek van még kérdése, hozzászólása.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület Lennerné  Pál Szilvia 8460 Devecser,  Fekete  A. u. 55.  szám alatti
lakost 2017. július  2.  napjától 2022. július 1.  napjáig bízza meg a Vackor  Óvoda, Egységes
Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátásával.
2./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidő: 1./ azonnal
               2./ folyamatos

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

20/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület Lennerné  Pál Szilvia 8460 Devecser, Fekete
A. u. 55.  szám alatti lakost 2017. július  2.  napjától 2022. július 1.
napjáig megbízza a Vackor  Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde
óvodavezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátásával.

2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos

Ferenczi Gábor polgármester: Intézményvezető asszonynak gratulálunk a kinevezéséhez.
Egyébként  megköszönöm az  eddigi  munkáját  is,  hiszen  most  már  évek  óta  ellátja  ezt  a
feladatot.  Bízzunk  abban,  hogy  a  jövőben  is  sikeresen  fog  működni  az  óvoda.  Én  azt
gondolom  egyébként  a  szeptemberi  gyermeklétszámmal  elégedettek  lehetünk,  hiszen  46
gyermeket sikerült az óvodába felvenni. Én azt látom most is mindent megtesznek azért, hogy
a létszámot tartani tudják. Legyünk optimisták e tekintetben. Egyébként szeretném jelezni a
Képviselő-testület irányába, hogy jövő csütörtökön lesz az óvodában egy fontos esemény a
Vackor Nap, tehát a névadóról elnevezett esemény, csakhogy ezzel számoljanak.

9./     Napirendi     pont:

Hegyes-Metal Kft. kérelme 0161/6 hrsz-ú ingatlan vételére

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretném kérni a Képviselő-testülettől, hogy támogassák a
kérelmet. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta tegnap. 

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja a területeknek az értékesítését. Hat határozatot
kell hozni, mert minden terület egyenként van meghatározva, és mindegyik 600,-Ft + Áfa
áron kerülne értékesítésre. Egy ipari tevékenységet folytató üzem lenne. Ez még üzleti titok,
hogy milyen tevékenységet végeznek majd. Nem környezetszennyező. Ennek az értékesítése
áll  itt  előttünk.  Ígéretet  kaptak,  amennyiben  az  értékesítés  megtörténik,  akkor  az  egyik
területen  már  az  idén  a  tevékenységet  megkezdi.  Mindegyiket  egyenként  megszavaztuk.
Akkor  a  polgármester  úr  egyenként  felteszi  a  kérdést  mindegyiknél  és  akkor  a  szerint
szavazunk.  



Ferenczi Gábor polgármester: Igen. Annyit hadd, jegyezek itt meg, hogy én Németh Ákos
ügyvéd úrnak szeretném megköszönni, mert, hogy ez a cég megkeresett minket, ezt igazából
ügyvéd úr intézte, hogy így fogalmazzak. Minden munkahely teremtő beruházásnak örülni
kell. Az a helyzet, hogy némiképp zsákba-macska ilyenkor a döntésünk, hiszen nem tudhatjuk
előre,  hogy  abból  az  adott  telekértékesítésből  mikor  fog  valami  megvalósulni.  Itt  ennek
kapcsán  hadd,  jegyezzem  meg,  tavaly  értékesítettük  a  KDO-Product  részére  az  egyik
területünket. Azt szeretném jelenteni, hogy az építési engedélyt megkapták egyébként, talán a
minap,  talán  hétfőn  kaptam én is  erről  a  tájékoztatást.  Én  is  azt  gondolom,  hogy építési
engedéllyel  rendelkeznek  ez  mindenképpen  optimizmusra  ad  okot.  Az  ő  esetükben  én
nagyobb akaratot és nagyobb gyorsaságot feltételezek. Tehát bízom abban, hogy valóban úgy
lesz, hogy tulajdonképpen saját magukat fogják megépíteni az általuk készített építőanyagból
mihamarabb. Szeretne még valaki ehhez hozzászólni?

Holczinger László  képviselő: A véleményemet  elmondtam,  de  még egy adósságunk van
polgármester  úr.  Ez  nem a  napirendhez  tartozik,  de  a  Hörmannak a  tájékoztatóját  el  kell
készíteni, mert 2 éve értékesítettük a telket és az építést nem kezdték meg, és majd arra még
vissza kell térnünk.
 
Ferenczi Gábor polgármester: Így van. 

Holczinger László képviselő: Köszönöm szépen. Csak azért, hogy ne felejtsük el.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van.

Több kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 0161/6 hrsz-ú "kivett kialakított terület" megnevezésű 2 ha 0183
m2 nagyságú ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen – összesen bruttó 15.379.446,- Ft -
értékesítse a Quattro System Hungary Kft. (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-
09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a  Quattro System Hungary Kft.-
vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/6 hrsz-ú "kivett kialakított terület" megnevezésű 2 ha 0183
m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést kösse
meg: 

 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet

 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől
számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési
munkákat megkezdi,

 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi
engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2017. február 28.



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

21/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0161/6 hrsz-ú
"kivett kialakított terület" megnevezésű 2 ha 0183 m2 nagyságú
ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen –  összesen bruttó
15.379.446,- Ft - értékesíti a Quattro System Hungary Kft. (adószám:
22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.) részére.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Quattro System Hungary Kft.-vel (adószám: 22981798-2-11,
cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.)
a devecseri 0161/6 hrsz-ú "kivett kialakított terület" megnevezésű 2 ha
0183 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az
adásvételi szerződést megkösse: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet
 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől
számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési
munkákat megkezdi,
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a
használatbavételi engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2017. február 28.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze  ki azon szándékát, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0161/7 hrsz.-ú „kivett közút”
megnevezésű 1644 m2 nagyságú ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen –  összesen
bruttó 1.252.728,- Ft - értékesíti a Quattro System Hungary Kft. (adószám: 22981798-2-11,
cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére a közút
megszüntetése iránti eljárás, majd a vagyonrendelet módosítását követően.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a  Quattro System Hungary Kft.-
vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/7 hrsz.-ú „kivett közút”  megnevezésű 1644 m2 nagyságú
ingatlanra vonatkozóan az 1. pontban szereplő eljárások befejezését követően az alábbi
feltételekkel az adásvételi szerződést kösse meg: 

 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet
 A Kft. a szükséges hatósági eljárások díját köteles az Önkormányzat
részére megtéríteni



 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi
engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

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

22/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
devecseri 0161/7 hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű 1644 m2 nagyságú
ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen –  összesen bruttó
1.252.728,- Ft - értékesíti a Quattro System Hungary Kft. (adószám:
22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.) részére a közút megszüntetése iránti eljárás, majd a
vagyonrendelet módosítását követően.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  Quattro
System Hungary Kft.-vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám:
11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/7
hrsz.-ú „kivett közút”  megnevezésű 1644 m2 nagyságú ingatlanra
vonatkozóan az 1. pontban szereplő eljárások befejezését követően az
alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést megkösse: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet
 A Kft. a szükséges hatósági eljárások díját köteles az Önkormányzat
részére megtéríteni
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi
engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze ki azon szándékát, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0161/2 hrsz.-ú „kivett árok”
megnevezésű 745 m2 nagyságú ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen – összesen bruttó
567.690,- Ft - értékesíti a Quattro System Hungary Kft. (adószám: 22981798-2-11,
cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére az ingatlan
átminősítési eljárását, majd a vagyonrendelet módosítását követően.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a  Quattro System Hungary Kft.-
vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/2 hrsz.-ú „kivett árok”  megnevezésű 745 m2 nagyságú



ingatlanra vonatkozóan az 1. pontban szereplő eljárások befejezését követően az alábbi
feltételekkel az adásvételi szerződést kösse meg: 

 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet
 A Kft. a szükséges hatósági eljárások díját köteles az Önkormányzat
részére megtéríteni
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi
engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

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

23/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
devecseri 0161/2 hrsz.-ú „kivett árok”  megnevezésű 745 m2 nagyságú
ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen – összesen bruttó 567.690,-
Ft - értékesíti a Quattro System Hungary Kft. (adószám: 22981798-2-11,
cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.)
részére az ingatlan átminősítési eljárását, majd a vagyonrendelet
módosítását követően.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  Quattro
System Hungary Kft.-vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám:
11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/2
hrsz.-ú „kivett árok”  megnevezésű 745 m2 nagyságú ingatlanra
vonatkozóan az 1. pontban szereplő eljárások befejezését követően az
alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést megkösse: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet
 A Kft. a szükséges hatósági eljárások díját köteles az Önkormányzat
részére megtéríteni
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi
engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze ki azon szándékát, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0161/4 hrsz.-ú „kivett kialakított
terület” megnevezésű 3 ha 1360 m2 nagyságú ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen –



összesen bruttó 23.896.320,- Ft - értékesíti a Quattro System Hungary Kft. (adószám:
22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  Quattro System Hungary Kft.-
vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/4 hrsz.-ú „kivett kialakított terület” megnevezésű 3 ha 1360
m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést kösse
meg: 

 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet
 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől
számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési
munkákat megkezdi,
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi
engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

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

24/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
devecseri 0161/4 hrsz.-ú „kivett kialakított terület”  megnevezésű 3 ha
1360 m2 nagyságú ingatlanát nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen –
összesen bruttó 23.896.320,- Ft - értékesíti a Quattro System Hungary
Kft. (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942
Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  Quattro
System Hungary Kft.-vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám:
11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/4
hrsz.-ú „kivett kialakított terület”  megnevezésű 3 ha 1360 m2 nagyságú
ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést
megkösse: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet
 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől
számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési
munkákat megkezdi,
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi
engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.



Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze ki azon szándékát, hogy
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0161/5 hrsz.-ú „kivett közút”
megnevezésű 2 ha 3060 m2 nagyságú ingatlanának megosztását követően kialakított területet
nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen értékesíti a Quattro System Hungary Kft. (adószám:
22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére
az ingatlan telekalakítási eljárásának, majd a közút megszüntetése iránti eljárás és a
vagyonrendelet módosítását követően.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a  Quattro System Hungary Kft.-
vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/5 hrsz.-ú „kivett közút”  megnevezésű 2 ha 3060 m2

nagyságú ingatlan megosztását követően kialakított területre vonatkozóan az 1. pontban
szereplő eljárások befejezését követően az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést kösse
meg: 

 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet
 A Kft. a szükséges hatósági eljárások díját köteles az Önkormányzat
részére megtéríteni
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi
engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

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

25/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
devecseri 0161/5 hrsz.-ú „kivett közút”  megnevezésű 2 ha 3060 m2

nagyságú ingatlanának megosztását követően kialakított területet nettó 600,-
Ft/m2 + ÁFA összegen értékesíti a Quattro System Hungary Kft. (adószám:
22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.) részére az ingatlan telekalakítási eljárásának, majd a közút
megszüntetése iránti eljárás és a vagyonrendelet módosítását követően.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  Quattro
System Hungary Kft.-vel (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-
09-024800, 2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.)  a devecseri 0161/5 hrsz.-ú
„kivett közút”  megnevezésű 2 ha 3060 m2 nagyságú ingatlan megosztását
követően kialakított területre vonatkozóan az 1. pontban szereplő eljárások
befejezését követően az alábbi feltételekkel az adásvételi szerződést
megkösse: 
 a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet



 A Kft. a szükséges hatósági eljárások díját köteles az Önkormányzat
részére megtéríteni
 Devecser Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a használatbavételi
engedély megszerzéséig.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ 2017. augusztus 31.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező devecseri 734/A/2 hrsz.-ú - Devecser, Damjanich u. 7. sz. - „iroda”
megnevezésű 87 m2 nagyságú helyiségéből 2 irodahelyiséget adjon bérbe – a közös kiszolgáló
helyiségek használatával - 2017. március 1. napjától bruttó 50.000,- Ft/hó + rezsiköltséggel a
Quattro System Hungary Kft. (adószám: 22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800,
2942 Nagyigmánd, Fácánmajor 3.) részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

26/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 734/A/2 hrsz.-ú -
Devecser, Damjanich u. 7. sz. - „iroda” megnevezésű 87 m2 nagyságú
helyiségéből 2 irodahelyiséget bérbe ad –  a közös kiszolgáló
helyiségek használatával - 2017. március 1. napjától bruttó 50.000,-
Ft/hó + rezsiköltséggel a Quattro System Hungary Kft. (adószám:
22981798-2-11, cégjegyzék szám: 11-09-024800, 2942 Nagyigmánd,
Fácánmajor 3.) részére.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

10./     Napirendi     pont:

A devecseri 296 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester



Ferenczi  Gábor  polgármester: Szeretnék  önöknek  felolvasni  egy  adománylevelet,  amit
ugyan már tegnap megkaptak írásban, de én azt gondolom, hogy tekintettel, és tisztelettel az
adományozóra nekem itt illik felolvasni a nyilvános képviselő-testületi ülésen. A Devecser,
Arany J. u. 12. szám alatti ingatlanról van szó. Adományozó levél. (Polgármester úr felolvassa
az „Adományozó levél” -t, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Azt gondolom, hogy egy
szót tudunk erre mondani,  hogy köszönjük Devecser város közössége nevében. Amit még
viszont szeretnék hozzáfűzni, és amit tegnap a bizottsági ülésen is jeleztem és Tornai Tamás
úrnak is, és ő egyetért a hasznosítás vonatkozásában azzal, hogy Devecsernek valójában 3
tornateremre lenne szüksége. Tekintettel arra, hogy van a felső tagozat számára egy külön
épület, ott van egy tornatermünk. Van egy alsó tagozatunk, ahol nincsen tornaterem. Van egy
Máltai Szakiskolánk, ahol szintén van egy tornaterem. Az alsó tagozaton a nagy hiányosság,
hogy a kicsik a középiskolás nagyokkal osztanak meg egy tornatermet. Arról nem is beszélve,
hogy a város kulturális életében is hiányosság adott esetben, hogy egy bált, egy közösségi
rendezvényt meg tudjunk tartani. Sokszor tényleg, főleg téli időszakban probléma a lakosság
részére is, hogy hol tudnak sportolni. Magyarán én azt szeretném, hogyha egy tornaterem is
kialakításra kerülne oly módon, hogy a színpadot meghagynánk és a délelőtti órákban el tudná
látni az alsó tagozat tornaóráit. Természetesen délután meg ifjúsági, közösségi célra tudnánk
az épületet használni. A tornateremnek az is előnye lehet, hogy tavaly is volt egy pályázat,
amin nem tudtunk részt venni, mivel civil szervezeteknek írták ki és sajnos nem volt civil
szervezet, aki ezt Devecser vonatkozásában vállalta volna.  Figyelni fogjuk a pályázatokat,
illetve igyekszünk lobbizni annak érdekében, hogy a cél a mindennapi testnevelés biztosítása,
és  Devecser  egy  tornateremmel  tudjon  bővülni,  még  pedig  az  Arany  J.  u.  12-ben.  Azt
gondolom,  hogy ez  a  legköltséghatékonyabb  megoldás.  Amennyiben  a  Képviselő-testület
egyetért és felhatalmaz az ajándékozási szerződés aláírására, akkor bele kellene fogalmaznunk
mindenképpen a határozatba, hogy hálával és köszönettel fogadjuk ezt az adományt Devecser
város  közössége  nevében.  Még  annyit  szeretnék  mondani,  hogy  Tornai  Tamásnak  és
családjának szeretném megköszönni  a 2016-os támogatását,  mert  az évértékelőn nem volt
igazából arra lehetőségem, hogy részletesen felsoroljam azt a segítséget, amit kaptunk. Azt
gondolom, hogy ritka az a vállalkozó, aki 200 üveg borral járul ahhoz hozzá, hogy minden 70
fölötti  devecseri  polgárnak  tudjunk  örömöt  szerezni  karácsonykor,  karácsony  előtt.
Önmagában ez egy hatalmas felajánlás azt gondolom. Egyébként a belvárosi piacterünknek a
kialakítása sem jöhetett volna létre oly módon, hogyha Tornai úr nem partner abban, hogy
lényegében a két terület egybe van nyitva, s közben nekünk nem kellett azzal foglalkozni,
miközben  a  funkcionalitást  helyeztük  előtérbe,  hogy éppen  hol  van  a  telekhatár.  Hanem
tényleg  az  életszerűséget  tudtuk  alapul  venni.  Lebontottuk  a  két  terület  közötti  kerítést.
Tulajdonképpen egy területet az önkormányzat használ, ami Tornai Tamás úrnak a tulajdona
és mi csak így tudjuk megközelíteni a művelődési ház mögül a piacteret. Tehát, hogyha ő nem
lett volna ebben partner, legyünk őszinték, nem tudtunk volna ilyen funkciót adni ennek a
területnek, mert a buszpályaudvar irányából az elégtelen egy piac nyitásához. Ezen kívül nem
is  tudom felsorolni  azokat  a  karitatív  akciókat,  városi  rendezvényeket,  amiket  anyagilag
támogatott.  Azt  gondolom,  igazgató  úr  még  hosszan  sorolhatná,  hogy  az  iskola  milyen
segítséget  kap  a  Tornai  család  részéről.  Azt  gondolom,  hogy emellett  ne  menjünk el  szó
nélkül,  mert  egy olyan településen,  ahol nem dúskálunk a javakban, akkor,  amikor  szinte
koccintunk, amikor meg tudjuk, hogy a Városüzemeltetési Kft.-nél parkol az önkormányzat
pénze. Tehát itt nem egy akkora nagyságrendről beszélünk, ami egy város vonatkozásában
egyébként normális  esetben nem számít nagy összegnek, mi mégis örülünk néhány millió
forintnak is. Egy ilyen helyzetben én azt gondolom, minden segítség felértékelődik. Ráadásul
ezeket a segítségeket mindig gyorsan is kaptuk. Nem véletlen az a mondás sem, hogy kétszer
ad, az, aki gyorsan ad. Sosem kellett ezekért úgymond könyörögni, hanem lényegében első



szóra megkaptuk.  Azt  gondolom,  hogy ezt  még így sosem mondtam el,  úgyhogy én úgy
gondolom, hogy így illő részemről, hogy ezt most ezen a testületi ülésen megteszem.

Kovács László alpolgármester: Köszönöm szépen polgármester úr. Mayer Gábor képviselő
úrral,  bizottsági  elnök  úrral  van  egy  javaslatunk  ehhez  kapcsolódóan.  Jobban  mondva  a
javaslat  két  részből  áll.  Amellett  egyetértve  polgármester  úr  által  elmondottakkal,
természetesen Tornai Tamásnak és a Tornai családnak megköszönve ezt a nemes gesztust és a
felajánlást viszont ennek állítsunk emléket is. Elhangzott részünkről, hogy köszönjük. De akár
ennél többet is tehetünk azért, hogy ezt rögzítsük. Az lenne a javaslatunk a Tisztelt Képviselő-
testület felé, hogy bízzuk meg Czeidli József tanár urat azzal, hogy az épületnek a történetét,
hogyha felkutatná,  és abból  csinálna egy rövid kimutatást,  vagy hát egy rövid bemutatást
ezzel  kapcsolatban.  Aztán  akkor  ezt,  meglátjuk,  hogy ez  mekkora,  vagy egyes  kivonatát
kiadnánk. Valamint az ajándékozás tényét egy táblával,  lehet ez egy márványtábla, amit a
Képviselő-testület  dönt,  az  épület  falára  mindenképpen  rögzítsük,  hogy hogyan  és  mikor
kaptuk ezt az épületet. Ez lenne a javaslat. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Teljes mértékig egyetértek.  Engedjék meg,  hogy ez most
nincs napirenden, de mégis ide kapcsolódik, ma délelőtt hívtak fel Nagypaládról, Bíró Vencel
polgármester úr, illetve László József, akit ismer a Képviselő-testület is azzal kapcsolatban,
hogy szeretnének meghívni  minket  valamikor  majd a  nyár  folyamán Nagypaládra.  Azt  is
hadd,  mondjam  itt  el,  hogy  Devecsernek  2015-ben  lett  a  testvértelepülése,  az  első
testvértelepülése. Azért ebben is igen jelentős szerepe volt Tornai Tamásnak, hiszen őneki van
ott egy leányvállalata Nagypaládon és amikor arról beszélgettünk, hogy valamilyen irányba jó
lenne  nyitni  határon  túl  akkor  rögtön  ez  az  ötlet  és  felajánlás  érkezett,  hogy  ebben
közreműködik. Ha már így szóba került. Egyébként amellett, hogy Devecsert segíti, a határon
túli  magyarokat  is.  Nem kis  szerepe  volt  abban,  hogy Nagypalád  és  Fertősalmás  között
önerőből tudtak elkészíteni egy utat. Akkor, amikor megdicsért minket a testvértelepülésünk
polgármestere,  hogy  gratulál  a  tavalyi  eredményekhez,  ahhoz  is  gratulált,  hogy  nálunk
elkészült az út. Hát én azt tudtam mondani, hogy az út az elkészült, de az utat, azt mi kaptuk.
Sokkal nagyobb érdem az, amikor két olyan település lakossága, meg adományozók dobják
össze a települések közötti útra a pénzt, ahol egyébként nekik sincsen miből. Tehát akkor,
amikor 20 %-os gáz áremelés várható Ukrajnában, egy olyan országban, ahol egy átlagfizetés
20.000,-Ft-nak megfelelő  hrivnya.  Hát  azt  azért  el  lehet  nagyjából  képzelni,  hogy milyen
állapotok  vannak.  Az  árak  egyébként  hasonlóak,  mint  Magyarországon.  Az  ottani
állapotokhoz  viszonyítva  a  többszöröse  bért  fizeti  ki  a  határon  túli  magyar  közösségnek,
úgyhogy én azt gondolom ez is elismerést érdemel,  mint az, hogy önerőből elkészülhetett
szintén Tornai Tamás segítségével az út. Őnekik van arra lehetőségük, hogy nem aszfaltozzák,
hanem betonozzák az utat. Képviselő asszonnyal jártunk ott. Hát csak azért, hogy oldjam a
feszültséget.  Látom,  azért  mindenki  egy  kicsit  elérzékenyült  ezeken  a  dolgokon.
Megmondom, őszintén én is elérzékenyülök, hogyha ezekről beszélünk.

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  és  javasolja  az  ajándékozási  szerződés  aláírását  és
köszönjük  meg  a  Tornai  úrnak,  hogy  ránk  gondolt,  hogy odaadja  ilyen  közösségi  célra.
Köszönöm szépen. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Igen.  Köszönöm  szépen.  Megkérdezem,  kinek  van  még
kérdése, hozzászólása.
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.



Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadja  hálával és köszönettel
Tornai Tamás és családja adományát Devecser város közössége nevében.
2./ A Képviselő-testület hagyja jóvá a MILDE Kft. (8460 Devecser, Vasút utca 29.) valamint
Devecser Város Önkormányzata között létrejövő ajándékozási szerződést a devecseri 296
hrsz.-ú, 8460 Devecser, Arany J. u. 12. szám alatti kivett műhely megnevezésű, 394 m2
térmértékű ingatlanra vonatkozóan.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést
ünnepélyes keretek között írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

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

27/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hálával és
köszönettel fogadja Tornai Tamás és családja adományát Devecser
város közössége nevében.

2./ A Képviselő-testület jóváhagyja a MILDE Kft. (8460 Devecser,
Vasút utca 29.) valamint Devecser Város Önkormányzata között
létrejövő ajándékozási szerződést a devecseri 296 hrsz.-ú, 8460
Devecser, Arany J. u. 12. szám alatti kivett műhely megnevezésű, 394
m2 térmértékű ingatlanra vonatkozóan.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
ajándékozási szerződést ünnepélyes keretek között aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

Kovács     László     alpolgármester: Azzal a kiegészítéssel, hogy kérjük fel a Czeidli József tanár
urat. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Természetesen a Devecseri Ujságban legyen egy részletes.

Kovács     László     alpolgármester: Nem a Devecseri Ujságban.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De ott is legyen. 

Kovács     László     alpolgármester: Az már megint más. De én erre gondoltam, hogy akár ennek
az épületnek a történetét. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Külön határozatban.



Kovács     László     alpolgármester: Azért mondom, hogy külön határozzunk.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Felkérjük Czeidli József tanár urat, hogy írja meg az épület
történetét. Ugye sokat látott épületről beszélünk.

Kovács     László     alpolgármester: Így van. 

Bendes     István     jegyző: És készíttessünk egy márványtáblát. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Amit természetesen kihelyezünk majd.

Kovács     László     alpolgármester: Az épület falára, ünnepélyes keretek közt. Azt gondolom,
hogy az ajándékozási szerződés az ünnepélyes keretek között történjen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az feltétlenül ünnepélyes keretek között, a Képviselő-testület
részvételével. Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő
vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület kérje fel és megbízza Czeidli József tanár urat, hogy a 8460 Devecser,
Arany J. u. 12. szám alatti ingatlan épület történetét kutassa fel, írja meg és mutassa be.
2./ A Képviselő-testület a 8460 Devecser, Arany J. u. 12. szám alatti ingatlan épület falára
márványtáblát helyeztessen fel az adományozók nevének feltüntetésével, melyet ünnepélyes
keretek között avasson fel.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntések végrehajtása
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

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

28/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület felkéri és megbízza Czeidli József tanár urat,
hogy a 8460 Devecser, Arany J. u. 12. szám alatti ingatlan épület
történetét kutassa fel, írja meg és mutassa be.

2./ A Képviselő-testület a 8460 Devecser, Arany J. u. 12. szám alatti
ingatlan épület falára márványtáblát helyeztet fel az adományozók
nevének feltüntetésével, melyet ünnepélyes keretek között avat fel.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntések végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos



11./     Napirendi     pont:

Gázolaj felhasználás

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Szükséges  kiegészíteni  az  operatív  munkákhoz  egy
nagyságrendileg  70.000,-Ft-os  támogatási  összegig  a  Startmunka  program  gázolaj
felhasználását. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Felkérem az elnök urat a
tájékoztatásra.

Óvári Márton képviselő elhagyja az üléstermet. 

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

Ferenczi Gábor polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Devecseri Agrokémiai Kft.
(8460 Devecser, Vasút u. 37.) által a 2016. december havi gázolaj beszerzéssel kapcsolatban
benyújtott bruttó 70.801,- Ft összegű 6270015198 számú számla kifizetéséhez járuljon hozzá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a gázolaj beszerzéssel
kapcsolatban benyújtott számla kiegyenlítésével kapcsolatban intézkedjen. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

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

                  29/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri Agrokémiai Kft. (8460 Devecser, Vasút u. 37.)  által a 2016.
december havi gázolaj beszerzéssel kapcsolatban benyújtott bruttó
70.801,- Ft összegű 6270015198 számú számla kifizetéséhez
hozzájárul.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gázolaj
beszerzéssel kapcsolatban benyújtott számla kiegyenlítésével
kapcsolatban intézkedjen. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal



12./     Napirendi     pont:

Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület támogatási
kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: A Városi Televíziónknak a támogatási kérelme. Szeretettel
köszöntöm Kovács  Zsoltot,  ahogy el  szoktam mondani  a  tv.  mindenesét,  vágó,  operatőr,
szerkesztő mindenesét, nagyjából összefoglalva. Szeretném megköszönni a televízió tavalyi
kiváló  munkáját.  Most  már  jó  ideje  heti  háromszor  van adás.  Lényegében minden városi
rendezvényről,  eseményről  és  alkalomadtán a  7-8 órás testületi  ülésekről  is  készül  anyag.
Hétvégén, pénteken este, minden hétvégén Zsolt szinte itt van. 600.000,-Ft nagyságrendben
kér támogatást az egyesület. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ezt tárgyalta. 

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag támogatja a támogatást. A költségvetésünkbe be
fogjuk építeni. Köszönöm.

Dr. Németh Ákos ügyvéd visszaérkezett az ülésterembe. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Annyival  egészíteném ki,  hogy megköszönjük a  2016-os
munkáját a Városi Televíziónak. Tehát akkor így kérném, hogy fogadjuk el ezt a támogatási
kérelmet.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audió- Videó Televízió 2000 Kulturális Egyesület
kérelmének adjon  helyt és 2017. évre a kérelemben foglaltakra 600.000,-Ft támogatást
biztosítson, melyet tervezzen  be az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe. A Képviselő-
testület köszönje meg a Devecser Város Audió- Videó Televízió 2000 Kulturális Egyesület
munkáját.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

30/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Audió- Videó Televízió
2000 Kulturális Egyesület kérelmének helyt ad és 2017. évre a
kérelemben foglaltakra 600.000,-Ft támogatást biztosít, melyet
betervez az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe. A Képviselő-



testület megköszöni a Devecser Város Audió- Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület munkáját.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

13./     Napirendi     pont:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Tulajdonképpen változatlan feltételeket kér a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat,  mint  tavaly,  mármint  a  támogatás  vonatkozásában,  hogy  biztosítsuk  a
működésüket, a Biztos Kezdet Gyerekháznak a működését. Tulajdonképpen ez kötelességünk
is, hiszen annak idején ez pályázati feltétel volt. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.

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

Ferenczi Gábor polgármester: Megkérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása.

Óvári Márton képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Ferenczi  Gábor polgármester: Itt  szintén  azt  javaslom,  hogy köszönjük meg  a  2016-os
munkájukat. Azt gondolom, hogy itt kiváló szakmai munkát végeznek. Ugyan úgy, ahogy a
Magyar  Vöröskereszt  az  én  olvasatomban  és  az  én  értelmezésemben  a  Magyar  Máltai
Szeretetszolgálat  is  stratégiai  partnere  egyébként  az  önkormányzatunknak.  Kérem  a
Képviselő-testületet, hogy a kérelmet támogassa. Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők
száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió
kérelmének adjon  helyt és a Devecser, Csokonai u. 39. szám alatt működő intézmény rezsi
költségeit 2017. január 1. napjától - 2017. december 31. napjáig az intézmény folyamatos
működése érdekében vállalja át, melyet tervezzen be az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésébe. A Képviselő-testület köszönje meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
munkáját.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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



határozatot hozta:

31/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-
Dunántúli Régió kérelmének helyt ad és a Devecser, Csokonai u. 39.
szám alatt működő intézmény rezsi költségeit 2017. január 1. napjától
- 2017. december 31. napjáig az intézmény folyamatos működése
érdekében átvállalja, melyet betervez az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésébe. A Képviselő-testület megköszöni a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat munkáját.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

14./     Napirendi     pont:

Devecser Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: A Devecseri Romai Katolikus Plébánia kérelemmel fordult
az  önkormányzathoz.  Az  önrészhez  kérnek  segítséget  az  önkormányzattól.  A  templom
felújítására  nyílt  egy  pályázat.  Azt  kérném,  hogy  támogassuk  1.500.000,-Ft  önrész
biztosításával, hogy a pályázathoz az önrésze meglegyen és a templom felújítása ne múljon az
önrészen egyáltalán, ha ezzel egyetért a Képviselő-testület. Tessék, képviselő úr.

Kovács László alpolgármester: Annyit szeretnék csak elmondani, hogy a tegnapi bizottsági
ülésen  nem  volt  összeg,  de  nekem  reggel  sikerült  az  atyát  elérnem  és  beszéltem  vele.
1.000.000,-Ft volt, amit már ráköltöttek a pályázatra, a tervekre meg az egyebekre. Ez egy
ilyen 50.000.000,-Ft-os pályázat. Közel 50.000.000,-Ft-os lesz a pályázat és annak van még
2.000.000,-Ft-os  önrésze,  abban  3.000.000,-Ft.  Az  fogalmazódott  meg  a  részéről,  amit  a
polgármester  úr  elmondott,  hogyha  1.500.000,-Ft-tal,  ami  már  2016-ban  ígért  volt  és  ott
összeg  nem  volt  meghatározva,  most  viszont  nevesítve  van.  Ha  ezzel  az  összeggel  a
Képviselő-testület  tudná támogatni,  azt  gondolom ezzel  az egyik legszebb épületünk lesz,
meg szép lesz a tér is így, azt nagy tisztelettel megköszönik.

Ferenczi Gábor polgármester: Azt gondolom, hogy ez megint csak vitán felül áll. Sajnos
csak azt kell mondanom egy Római Katolikus Templom, van, Devecserben. De, ha már egy
van,  akkor  annak  örülünk,  hogyha  az  minél  szebb  lesz.  Én  azt  gondolom,  hogy  ez  a
1.500.000,-Ft a beruházáshoz képest is egy csekély összeg. Nyilván elmondtuk, hogy a mi
lehetőségeink szűkösek, de erre a célra azt gondlom, mindenképpen fontos ezt a támogatást
megadni. Ezt a költségvetésbe be kell építeni. Elnök úr szeretné kiegészíteni? 



Holczinger László képviselő: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, de dönteni nem tudtunk róla. Ha az önrészhez kell, akkor
természetesen a bizottság támogatja. 

Ferenczi Gábor polgármester: Kinek van kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecser Római Katolikus Plébánia kérelmének adjon  helyt és a
templom felújítására, a templom felújítási pályázathoz 1.500.000,-Ft-ot biztosítson
önrészként, mely támogatás összegét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe építse be.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

32/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecser Római Katolikus Plébánia
kérelmének helyt ad és a templom felújítására, a templom felújítási
pályázathoz 1.500.000,-Ft-ot biztosít önrészként, mely támogatás
összegét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe beépít.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

15./     Napirendi     pont:

A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: A Rákóczi Szövetséget minden évben támogatjuk egy kisebb
összeggel. Ebből a sok kis összegből összeáll nekik egy nagy. Azért tartom ezt fontosnak,
mert  Kárpátalja,  a  mi  testvértelepülésünk vonatkozásában is  érintett  a  gyermekek magyar
iskolába járatása szempontjából. A Rákóczi Szövetség dolgozik ezen a területen operatívan a
legtöbbet,  hogy a  magyar  gyermek magyar  iskolába  tudjon járni  Ukrajnában,  Szerbiában,
mindenhol.  Én kérném akkor,  hogy a tavalyi  évhez hasonlóan az idei évben is hasonlóan
biztosítsuk a támogatásukat. 



Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 20.000,-Ft támogatást javasol.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Van kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/l.
kérelmének helyt ad és a kérelemben foglaltakra 20.000,-Ft támogatást biztosítson, melyet
tervezzen be az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

33/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász
Károly utca 1. IV/l. kérelmének helyt ad és a kérelemben foglaltakra
20.000,-Ft támogatást biztosít, melyet betervez az Önkormányzat
2017. évi költségvetésébe.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

16./     Napirendi     pont:

Adománygyűjtés Kovászna megye Kommandó településének

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Adománygyűjtés  indult  Kovászna  megye  Kommandó
településnek. Azért kérném, hogy támogassuk ezt a kérelmet, mert Veszprém megye testvér
megyéje,  Kovászna  megye.  Itt  ebben  a  vonatkozásban  nagyon  fontos  a  megyei  szintű
összefogás, és 50.000,-Ft támogatást javaslok a Képviselő-testület részéről.

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 50.000,-Ft támogatást  javasol. Felvetődött itt  nagyobb



összegű támogatás  is.  Egy iskola  résznek a  felújításáról  van szó,  és  ha  a  megye  minden
települése hozzájárul, akkor tulajdonképpen összejön a pénz.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van.

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi bizottság elnöke: Hogyha kevés lesz
a pénz, akkor tulajdonképpen meg tudjuk emelni ezt az összeget. Köszönöm szépen.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Mivel több, mint 200 település van, Veszprém megyében azt
gondolom, hogy ez így valóban reális. Van még hozzászólás, kérdés? Tessék. 

Kovács     László     alpolgármester: Csak annyit, hogy tegnap a bizottsági ülés után  a Megyei
Közgyűlés elnöke felhívott és kérdezte, hogy ez lesz-e tárgyalva. A bizottsági ülés döntését
megköszönte, és köszöni szépen a támogatást. Amit polgármester úr egyszer már elmondott
az igaz, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van.

Kovács László alpolgármester: Itt is erről van szó. És nekünk minden ilyen esetben ismerve
a saját múltunkat és azt nem feledve tudjuk, hogy milyen nagy szükség és hogy mit jelent a
gyors segítség.  

Ferenczi Gábor polgármester: Így van.

Kovács László alpolgármester: És ezt köszöni szépen elnök úr. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Én  meg  azt  mondom,  hogy  szívesen,  amennyiben  a
Képviselő-testület egyetért a javaslattal. 

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7  fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
03/4/2017. számú levelét megtárgyalta és Kovászna megye Kommandó településének
általános iskolája újjáépítéséhez 50.000,-Ft adományt nyújtson, melyet tervezzen  be az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

34/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke 03/4/2017. számú levelét megtárgyalta és
Kovászna megye Kommandó településének általános iskolája



újjáépítéséhez 50.000,-Ft adományt nyújt, melyet betervez az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét értesítse és
a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Ferenczi Gábor polgármester: Egyébként így, hogy már szóba került elnök úr, tavaly nekem
volt egy javaslatom a Megyei Közgyűlésben és elnök úr egyébként támogatta és még egy év
végi adományt tudtunk kijuttatni szintén Kárpátaljára, egy fél milliós adományt. Egy ilyen
vésztartalékból sikerült elkülöníteni. Azt gondolom, hogy Hál, Istennek ezen a vonalon van
nemzeti együttműködés, ami rendkívül fontos a határon túli magyarság szempontjából. 

17./     Napirendi     pont:

Nyomtató vásárlása az iskolai élelmezés részére

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester. Kérem a Képviselő-testülettől,  hogy ezt is  támogassuk. A
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Felkérem az elnök urat a tájékoztatásra. 

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta és javasolja a nyomtatónak a megvásárlását, ami 199.000,-Ft-os
nagyságrendben van. 

Dukán Gabriella aljegyző: De nem tartalmazza az Áfát. 

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor meg plusz
az Áfa. Köszönöm.

Ferenczi Gábor polgármester: Megkérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület az iskolai élelmezési feladatok ellátása érdekében a STANDARD
COPY IRODATECHNIKA KFT. Pápa árajánlatát –  nettó 199.000,-Ft –  a SHARP AR-6020
digitális fekete-fehér másoló, nyomtató, szkenner kétoldalas lapadagolóval fogadja el, melyet
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe tervezzen be.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal



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

35/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület az iskolai élelmezési feladatok ellátása
érdekében a STANDARD COPY IRODATECHNIKA KFT. Pápa
árajánlatát –  nettó 199.000,-Ft –  a SHARP AR-6020 digitális fekete-
fehér másoló, nyomtató, szkenner kétoldalas lapadagolóval elfogadja,
melyet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervez.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

                   Határidő: 1-2./ azonnal

18./     Napirendi     pont:

A polgármester illetményének megállapítása, az alpolgármester tiszteletdíja

Előadó: Bendes István jegyző

Ferenczi Gábor polgármester. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Egy meglepetés
ért engem is. A kormány döntésének értelmében a polgármester illetményét  meg emelték és
ezzel  kapcsolatban  a  jegyző  urat  megkérném,  hogy  legyen  szíves  a  törvényi  változásról
tájékoztatást nyújtani. Azt követően pedig az alpolgármester úr tiszteletdíja. 

Bendes  István  jegyző: Régóta  vitatott  volt.  A polgármestereknek  az  illetménye  nem  a
legjobban  lett  beállítva,  ezt  be  kell  vallani,  a  2014-es  választásokat  követően.  Ennek  a
rendezését  ismerte  fel  a  kormányzat  is  és  ennek  eredményeképpen  nem  a  helyettes-
államtitkárokhoz, hanem az államtitkárokhoz igazodik innentől kezdve a polgármestereknek
az  illetménye  és  ehhez  igazodik  tovább  az  alpolgármestereké.  Jelen  pillanatban  a
polgármester úr illetménye 448.700,-Ft ez módosul a változásnak köszönhetően 548.400,-Ft-
ra és ehhez kiegészítésként őneki még jön egy nyelvpótlék, azaz 38.650,-Ft. Így az illetménye
587.100,-Ft-ra változik. A költéstérítése ehhez igazodva 82.260,-Ft-ra emelkedik. A törvény
erejénél fogva kell ezt megállapítani, de a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia és
onnantól kezdve él ez. Ez pedig 2017. január 1. napjától fog élni polgármester úr részére.

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  és  javasolja  jegyző  úr  által  említett  összegeknek  a
megállapítását.  Január  1-től  állapítsák  meg  a  bruttó  587.100,-Ft-ot,  és  a  hozzákapcsolódó
82.260,-Ft költségtérítést. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én személyes érintettségem miatt kérném a szavazástól való
távolmaradásomat. Bár egyébként lényegében egy technikai szavazás, törvény írja.



Bendes István jegyző: Így van. 

Kovács László alpolgármester: Van valakinek kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Kovács László alpolgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület a személyi érintettségét bejelentő Ferenczi Gábor polgármestert ne zárja ki az
illetményének és költségtérítésének megállapításával kapcsolatos döntésből.

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

36/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület a személyi érintettségét bejelentő Ferenczi Gábor
polgármestert nem zárja ki az illetményének és költségtérítésének
megállapításával kapcsolatos döntésből.

Kovács    László     alpolgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület rögzítse, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja, (6) bekezdése, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés c) pontja alapján Ferenczi
Gábor főállású polgármester havi alapilletménye 2017. január 1. napjától bruttó 548.400,-Ft,
az  idegennyelv-tudási  pótlék  összege  bruttó  38.650,-Ft,  az  illetménye  összesen  bruttó
587.100,-Ft, költségtérítése 82.260,-Ft.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatóságát értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Bendes István jegyző
Határidő: 1-2./ azonnal

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

37/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4)
bekezdés d) pontja, (6) bekezdése, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés c)
pontja alapján Ferenczi  Gábor  főállású polgármester havi
alapilletménye 2017. január 1. napjától bruttó 548.400,-Ft, az
idegennyelv-tudási  pótlék  összege  bruttó  38.650,-Ft,  az  illetménye
összesen bruttó 587.100,-Ft, költségtérítése 82.260,-Ft.



2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságát értesítse és a
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Bendes István jegyző

Határidő: 1-2./ azonnal

Ferenczi Gábor polgármester  : Van az előterjesztésnek egy másik fele. Szintén megkérem a
jegyző urat, hogy ismertesse azt.

Bendes   István     jegyző: A jogszabály úgy szólt korábban, hogy az alpolgármester tiszteletdíját,
hozzáigazították a polgármester tiszteletdíjához. Úgy szólt a jogszabály, hogy 70 és 90 %-a
között kellett megállapítani az alpolgármester tiszteletdíját. Annyiban megváltoztatták az
Mötv.-t, hogy az alsó határt eltörölték, a 90 %-os plafont megőrizték. Úgy állapította meg
annak idején az alpolgármester úr tiszteletdíját a Képviselő-testület, hogy a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 70 %-ában határozták meg. Tehát vissza kell hozni a
Képviselő-testület elé ezt a határozatot. Az a javaslat, hogy alpolgármester úr társadalmi
megbízatású tiszteletdíját bruttó 191.900,-Ft-os összegben, a költségtérítést pedig 28.785,-Ft-
ban állapítsák, meg  és akkor megfelelünk a korábban hozott határozatunknak, hiszen annak
szellemében folytatódna az alpolgármester úrnak, a tiszteletdíjának a finanszírozása.

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatja a 191.900,-Ft tiszteletdíjat és a 28.785,-
Ft költségtérítést.

Kovács   László     alpolgármester: Én is bejelentem a személyi érintettségemet és tartózkodni
fogok a szavazástól.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Tudomásul vesszük. Van kérdés, hozzászólás ehhez?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület  a  személyi  érintettségét  bejelentő  Kovács  László  alpolgármestert  ne  zárja  ki  a
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításával kapcsolatos döntésből.

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

38/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület a személyi érintettségét bejelentő Kovács László
alpolgármestert  nem zárja ki  a  tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapításával kapcsolatos döntésből.

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



döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdése alapján Kovács László  alpolgármester havi tiszteletdíját 2017.
január 1. napjától bruttó 191.900,-Ft-ban állapítsa meg.
2./ A Képviselő-testület állapítsa meg, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Kovács  László  alpolgármester
2017. január 1. napjától havi 28.785,-Ft költségtérítésre jogosult.
3./ A Képviselő-testület kérje  fel a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatóságát értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Bendes István jegyző
Határidő: 1-3./ azonnal

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

39/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján Kovács
László alpolgármester havi tiszteletdíját 2017. január 1. napjától bruttó
191.900,-Ft-ban állapítja meg.

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3)
bekezdése alapján Kovács  László  alpolgármester 2017. január 1.
napjától havi 28.785,-Ft költségtérítésre jogosult.

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságát értesítse és a
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Bendes István jegyző

Határidő: 1-3./ azonnal

Ferenczi Gábor polgármester: Itt megkérdezem jegyző urat, hogy van-e arra mód, hogy a
vegyes ügyekből ide hozzuk be a képviselői tiszteletdíjjal kapcsolatos döntést.

Bendes István jegyző: Igen. Tegnap elnök úr rám szólt, hogyha ide tennénk, mert igazából
ide kapcsolódna, így lenne.

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor egyetértenek a napirend ily módú módosításával. 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 fő tagja – egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy a vegyes
ügyek keretén belül tárgyalt volna „A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” című napirendet vegye előre és azt tárgyalja.

25./     Napirend:



Vegyes     ügyek:

a) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása

Ferenczi   Gábor     polgármester: Akkor jegyző úrnak megadnám a lehetőséget.

Bendes    István     jegyző: A Képviselő-testület 2014. október 27-én megalkotta a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletét. Ekkor 52.000,-Ft-ban állapította
meg a képviselők tiszteletdíját. Devecser városában különösen látható, hogy rengeteg a
munka, mind a testület, mind a bizottságok rengeteget üléseznek ezért átdolgozásra került a
rendelet  és javaslatot készítettünk közösen a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökével.
Ennek a javaslatnak az értelmében 70.000,-Ft-ban javasolnánk megállapítani a képviselők
tiszteletdíjának alapösszegét. Ehhez igazodna természetesen tovább a bizottsági tagoknak, az
elnökének, a bizottság nem képviselő tagjainak is a tiszteletdíja. Ezt a javaslatot a Gazdasági
és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.    

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Tekintettel arra, hogy 2006 óta nem volt hozzányúlva a
képviselőknek a tiszteletdíjához, a képviselők előzetes egyeztetése alapján, javasolja a
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elfogadásra, mivel gyakorlatilag több munka is van, meg
kevesebben is vagyunk és 2006 óta tulajdonképpen nem történt semmiféle változás. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Én meg annyit hadd, tegyek hozzá, hogy ennek a forrását
biztosítja az állam. Megkérdezem, kinek van még kérdése, hozzászólása

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 7  fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület  a  helyi  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  önkormányzati  rendeletét
alkossa meg.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta:

2/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet:

A Képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló önkormányzati rendeletét megalkotja.

19./     Napirendi     pont:

A polgármester 2017. évi szabadságának megállapítása 

Előadó: Bendes István jegyző

Ferenczi Gábor polgármester: Hát itt  bevallom töredelmesen, biztosan megkapom érte a



magamét,  de nem sikerült a szabadságomat tavaly sem kivenni. A 2016-os évben különös
gondossággal ügyeltem arra, hogy teljesen naprakészen, minden egyes napról van jelenléti ív,
tehát  percre pontosan el  tudok számolni  arról,  hogy mikor,  hol  jártam, mikor  érkeztem a
munkahelyre, mikor távoztam. Még a hétvégékkel, az estékkel, az éjszakákkal is maximálisan
el tudok számolni. 

Kovács László alpolgármester: Az éjszakákat a feleségének kell.

Ferenczi Gábor polgármester: A feleségem felé számolok, igen.  

Kovács László alpolgármester: Igen.

Ferenczi Gábor polgármester: A lényeg az, hogy a helyzet az, hogy be kell látnom, hogy
esélytelen ez a dolog. Összeszámoltuk. Ugye 40 munkaórából áll egy hét. Volt több olyan
hónap,  amikor  70-80  munkaórám  volt  egy  héten  tekintettel  arra,  hogy  pl.  decemberben
minden hétvégén rendezvények voltak. Volt olyan, amikor, péntek, szombat, vasárnap. Tehát
nyilván készülni fog megint egy terv, de én azt látom a tapasztalatból kiindulva, hogy nem
fogom  tudni  ezt  a  tervet  2017-ben  sem  teljesíteni.  Viszont  szeretném  itt  rögzíteni
jegyzőkönyvbe, nem áll szándékomban a szabadság megváltása. Tehát amennyiben, akár 200
nap is bent reked a ciklus végéig, akkor sem fogok élni azzal a lehetőséggel, hogy ezt az
önkormányzattal kifizettessem. Talán így megengedőbb lesz a Képviselő-testület.

Holczinger     László     képviselő: Nem biztos, hogy a jogszabály megengedi.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ha  lehetővé  teszi.  De nincsen jelentősége, mert én így
gondolom. Ahogyan a túlóráimnak a kifizetését sem fogom természetesen kérni. Ezt csak
azért mondom el, mert fogok egy tervet készíteni. Be fogom írni, hogy július 2 hét. Nem
fogok tudni júliusban 2 hétre elmenni, mert, ha otthon vagyok jegyző úr, úgy is hozza az
aláírni valókat. Ott ül nálam 3-4 órát. Akkor meg tulajdonképpen felesleges szabadságra
menni. Tehát csak úgy zárójelben.

Holczinger     László     képviselő: Ennyit nem ér meg a hivatal. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Már nem csak azért, hogy jegyző úr zavar, csak akkor ezt a
hivatalban is megtehetjük. 

Kozma     György     képviselő: Ez egy más hozzáállást kíván. Ezt azt gondolom, később az
SZMSZ-ben is rögzíteni kellene, hogy hogyan határozunk ebben. A mindenkori
alpolgármesternek helyettesíteni kell a polgármestert a távolléte alatt. Amikor a polgármester
kiveszi a szabadságát, az alpolgármesternek szintén meg kell terveznie a saját szabadságát
annak megfelelően, hiszen helyettesítenie kell a polgármestert. Azért gondolom, hogy ezt
komolyan kellene venni, mert én értem ezt. Meg azt is meg kellene határozni az SZMSZ-ben,
hogy a polgármesternek gyakorlatilag hol kell tartózkodni, kvázi meddig és milyen módon
tartózkodik máshol, amikor a helyi feladatokat, mint polgármesterként el kell, hogy lássa.
Azért gondolom, hogy ezeket le kell fixálni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ne, haragudjon képviselő úr, de ezt kifejtené bővebben, hogy
amikor nekem a polgármesteri teendőimet el kell látni, akkor ezt, hogy érti, hogy máshol
tartózkodom?



Kozma     György     képviselő: Sajnálom, hogy ezt nem érti, pedig nagyon egyszerű dolog. Tehát
polgármester úr, ön, hogyha kiírja a szabadságát, a szabadságát kvázi az alpolgármesterrel
egyeztetni kell, a testülettel is.   

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem dimenzionáljuk egy kicsit ezt túl?

Kozma     György     képviselő: Nem. Abszolúte nem.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De.

Kozma     György     képviselő: Abszolúte nem dimenzionáljuk túl. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát én ezzel kezdtem, hogy biztos, hogy megkapom a
magamét.

Kozma     György     képviselő: Hát elég jól érezte. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Éreztem, hogy valamilyen fogás lesz rajt. 
 
Kozma     György     képviselő: Egyébként erről a testület határoz. A testületi határozatnak annak
úgy kellene lenni. 

Kovács     László     alpolgármester: Nem. Szabad?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tessék.

Kovács     László     alpolgármester: Én azt gondolom, hogy mielőtt egy parttalan és akadémikus
vita keletkezik, ebből elmondom a saját gyakorlatunkat. Annak idején mi sem tudtuk kivenni
a szabadságunkat. Úgy kiírtuk év végén, hogy csak fütyült, meg egyéb dolgok. Mi sem
fizettettük ki, ami bent ragadt. Én azt gondolom, hogy ez teljesen korrekt a polgármester úr
részéről, hogy ezt így előre bejelentette. Az, meg hogy legyünk őszinték, hogy ez egy
kényszer házasság.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Legalább őszinték vagyunk.

Kovács     László     alpolgármester: Na, most a dolgok lassan kezdenek, ha elkezdenek működni.
Értem én Kozma György képviselő úrnak az ebbéli véleményét. Tehát ő sem rosszindulatból
mondta.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Sose feltételeztem volna ezt.    

Kovács     László     alpolgármester: Akár még aggódik is érted és én le is fordítom, hogy miért.
Tudjuk, hogy a túlságosan sok munka mivel jár. Itt mondhatnánk példákat, mutogathatnánk,
meg egyebek. Tehát én azt gondolom, mindenkinek jár a pihenés. Ha majd a közöttünk levő
viszony, vagy hogyan kell ezt mondani, kapcsolat bizalmi fázisba lép azt gondolom, hogy
akkor nem lesznek azok a problémák, hogy a jegyző úr neked vigye az aláírni valót. Írtam én
annak idején eleget.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nehogy ebből félreértések legyenek.



Kovács     László     alpolgármester: Tehát én azt gondolom, hogy akkor, amikor a Toldi Tamás
polgármester úr idejében én ő tőle a felkérést kaptam és a javaslatot pedig a testület elfogadta
és személyemben alpolgármester lettem, akkor az volt, hogy írtunk két mondatot, hogy
megbízom az általános helyettesítésemmel, ott, ahol éppen van és akar. Ennyi volt a történet.
Én azt gondolom, hogy valahol ezért van ez a rendszer kialakítva, hogy polgármester,
alpolgármester. Ha ez itt rendeződik. És nekünk kell elsősorban legbelül. Akkor azt
gondolom, hogy ezek nem lesznek problémák. Nem fog úgy hangzani a testületi ülés,
minthogyha úgy lennél egyedül,  mint ez az ujjam jelen pillanatban, és nincs, aki neked
segítsen. Nem így van. Csak ennyit akarok mondani.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát a mi ülésünk úgy látszik elég teátrálisra sikerült, Dr.
Németh Ákos ügyvéd úrnak a szóhasználatát kölcsön véve. 

Kovács     László     alpolgármester: És mondjuk azt, hogy színházi. Azt is hozzátetted Ákos
ugye?    

Ferenczi  Gábor polgármester: No,  lehet,  hogy én rossz példát  hoztam. Nem volt  ebből
sosem gond és fennakadás egyébként. Sajnos ez egy kifejezetten rossz tulajdonságom, amit a
feleségem elég nehezen tolerál. Ő azt mondja, hogy munkamániás vagyok.  

Kovács László alpolgármester: Hány napod is van polgármester úr?

Bendes István jegyző: 59 napja van a polgármester úrnak. 

Kovács László alpolgármester: Ebben bent van a tavalyi év, is a bent maradt?

Bendes István jegyző: Igen. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Tudomásul  veszi  a  Képviselő-testület,  hogy  ennyi  nap
szabadságom van? Én itt szintén kérném a személyes érintettségemet. Én kimaradnék, jó?

Kovács László alpolgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület a személyi érintettségét bejelentő Ferenczi Gábor polgármestert ne zárja ki a 2017. évi
szabadságának megállapításával kapcsolatos döntésből.

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

40/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület a személyi érintettségét bejelentő Ferenczi Gábor
polgármestert nem zárja ki a 2017. évi szabadságának
megállapításával kapcsolatos döntésből.

Kovács  László  alpolgármester: Akkor  viszont  én  felteszem szavazásra.  Aki  elfogadja  a
határozati javaslatot, az kérem, kéz feltartással megszavazni szíveskedjék.

Kozma     György     képviselő: Ebben, az benne van, hogy hány nap szabadsága van a



polgármester úrnak?

Kovács     László     alpolgármester: Az is. Meg, hogy kell készíteni tervet az, van bent.

Bendes     István     jegyző: Kell készíteni tervet.

Kovács     László     alpolgármester: Február 28-ig, még az is bent van a határozatban.

Kozma     György     képviselő: Jó, rendben. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ne, legyen hozzám ilyen szigorú, képviselő úr. 

Kozma György képviselő: Polgármester úr!

Kovács László alpolgármester: Aggódik érted.

Kozma György képviselő: Nem aggódok senkiért. Vegyük az önkormányzati törvénynek a
megközelítését alapul, ennyi.

Kovács László alpolgármester: Képviselő úr. Polgármester úr azt mondta, hogy ki akarsz
maradni belőle. Akkor tedd azt. Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület Ferenczi Gábor polgármester 2017. évi szabadságát az alábbiak
szerint állapítsa meg:

alapszabadság: 25 munkanap
pótszabadság: 14 munkanap
2016. december 31. napjáig ki nem vett szabadság: 20 munkanap
2017. évre járó szabadság mértéke: 59 munkanap.

2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a 2017. évi szabadságának ütemezését
terjessze be a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.
Felelős: Bendes István jegyző
              Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. február 28.

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

41/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület Ferenczi Gábor polgármester 2017. évi
szabadságát az alábbiak szerint állapítja meg:
alapszabadság: 25 munkanap
pótszabadság: 14 munkanap
2016. december 31. napjáig ki nem vett szabadság: 20 munkanap
2017. évre járó szabadság mértéke: 59 munkanap.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi
szabadságának ütemezését terjessze be a Képviselő-testület elé
jóváhagyásra.



Felelős: Bendes István jegyző
              Ferenczi Gábor polgármester
              
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. február 28.

20./     Napirendi     pont:

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester. Erről  mindig  döntünk.  Mindig  megkapjuk  a  beszámolót,
hiszen nyilván érintettek vagyunk. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 

Kovács László alpolgármester elhagyta az üléstermet.

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Nem tárgyalta. A
Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottsággal tárgyaltuk együtt. 

Óvári Márton képviselő; Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke: A  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tárgyalta  a
beszámolót és elfogadásra javasolja.

Holczinger László  képviselő: Annyit  azért  szeretnék hozzáfűzni,  hogy nem tudunk mást
tenni,  elfogadjuk,  de  a  szemétszállítás  állami  tulajdonba került.  A rendszer  most  jó,  de a
számlák most valami okból késnek. Én nekem nem. Én azért megkapom mindig rendesen, 2
hónappal később, de egyébként nem lehet mit tenni. A színvonal, ami egyébként az elmúlt
időszakban  történt,  hogy  bűz  volt  Fűzfőn,  meg  nem történtek  meg  azok  a  beruházások,
amelyek szükségesek lettek volna,  arról  nem tehetünk.  Ez egy önkormányzati  társulásban
létrehozott hulladéklerakó, illetve hulladékkezelési rendszer. Az Állam gyakorlatilag átvette.
Nem is értem, hogy gyakorlatilag miért van ebben még feladatunk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Azt gondolom, hogy ez belefér.

Holczinger László képviselő: Belefér, mert szavazni tudunk.     
 
Ferenczi  Gábor  polgármester: Persze.  Meg  a  beszámolót  is  át  tudjuk  olvasni.  Óvári
képviselő úr szeretné kiegészíteni?

Óvári Márton képviselő: Ezt nem.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Akkor ki szeretne még hozzászólni?

Több hozzászólás nem hangzott el.



Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el és a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés 3. számú módosítását vegye tudomásul.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulást írásban értesítse a
fenti döntésről. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal

2./ 2017. január 31.

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

42/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja és a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 3.
számú módosítását tudomásul veszi.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./ azonnal
                    2./ 2017. január 31.

21./     Napirendi     pont:

Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti állapotáról 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester. Itt akkor rögtön meg is adnám a szót Óvári képviselő úrnak,
mert jelezte. 

Óvári     Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság
elnöke: A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és
elfogadta. Itt ezen a területen lehetne bőven rendet tenni. Én személy szerint továbbra is
hiányolom a hatósági fellépéseket a légszennyezettséggel kapcsolatban. Ugye a
tájékoztatóban meg van említve, hogy mit szabad, mit nem szabad. Sajnos az ellenőrzéssel, a
betartatással a problémák ugyan úgy fent állnak. A másik a szilárdhulladék elhelyezése



bizonyos udvarokon. Több esetben léptünk már fel bejelentéssel ez ügyben különböző
ingatlanokon elhelyezett szemét mennyiségével kapcsolatban, de sajnos még ebben sem
tudtunk előbbre lépni. Olyan előre lépésekről tudunk maximum beszámolni, amikor a saját
kezünkbe vettük és a te szedd akción keresztül tisztítottunk meg különböző ingatlant, amit
mondjuk meg lehetett közelíteni. De sok olyan ingatlan van, ahova jogilag sem tehetjük be a
lábunkat. Viszont a lakosságnak mindenképpen el kell viselnie az onnan áradó akár fertőző,
vagy inkább invazív fajoknak a megjelenését. Ebben viszont szeretném kérni polgármester
urat, ügyvéd urat is, biztos tudna jó ötletekkel szolgálni, ha már nem tudunk előrébb jutni, de
mindenképp jó lenne a segítség, hogy ezeket a gócpontokat fel is tudjuk számolni.  Ne, csak
minden évben megemlítsük, hogy igen van, de nem tudunk vele semmit sem tenni. 

Kovács László alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen. Teljes mértékig egyetértek az előbb elhangzottakkal,
Óvári képviselő úrral. Én azt gondolom, hogy rendszeresebbé kellene tenni az ilyen irányú
megbeszéléseket.  De  a  település  védelmében  azért  annyit  hadd,  mondjak,  tettünk  elég
hathatós lépést ezen a területen, mert én sem vagyok elégedett. Egyébként a körülményekről
részben  pedig  nem mi  tehetünk,  hogy bizonyos  jogkörök  átkerültek  az  önkormányzattól.
Tehát pl. az illegális hulladékégetés. Az, hogy az adott kéményből milyen anyagok jönnek ki,
az  már  sajnos  nem az  önkormányzat  hatásköre.  Pl.  jegyző úr  ebben nem tud  intézkedni.
Korábban ezt megtehette. Mi csak ezt továbbítani tudjuk. Nyilván a lakosságot mi is tudjuk
valamilyen módon felszólítani,  de tulajdonképpen szankcionálni  a  hatóság tud.  Mi csak a
hatóság  felé  tudjuk  jelezni.  De  azért  annyit  hadd,  mondjak  el  2014-2015-ben  közel  50
szemétszállítási szerződést köttettünk, ami azért egy nagy előrelépés volt az Avar Kft. szerint
is.  Tehát,  hogy ennyit  sikerült  pótolniuk.  Mind olyan lakos,  akinek soha nem került  el  a
kommunális hulladéka az udvarból, és csak halmozódott. Na, most ezt is meg lehetne, azt
gondolom ismételni, mert egyrészről lettek új háztartások, cserélődött némiképp a lakosság és
hátha vannak visszaesők, hogy úgy fogalmazzak. Tehát áttekinthetnénk megint az Avar Kft.-
nél, hogy az adott  háztartásoknál,  mert  van erről egy nyilvántartás, hogy kinél nincsen az
adott  háztartásnál szemétszállítási szerződés, illetve kinél van olyan tartozás, ami miatt  az
Avar  Kft.  nem  szállítja  el  a  hulladékot.  Tehát  megint  lehetne  egy  ilyen  ügyfélfogadást
csinálni. Illetőleg hát jó volna összeülni, akár egy bizottsági ülést is rá lehetne szánni, hogy
azokat a gócpontokat, amiket egyébként a védőnők is jeleznek, 26 olyan gócpont van, ami a
köztisztasági  probléma.  Az  otthonról  elindul.  Nyilván  ennek  van  valamilyen  oka.  Nem
olyanok a körülmények, hiányzik a fürdőszoba, szemét van, egyebek és akkor az iskolában
szembesülünk adott  esetben a problémával. Javasolnám, hogy februárban szervezzünk egy
ilyen kis tanácskozást, ahová elhívnánk azokat a partnereinket, akik szintén rálátással bírnak
ezekre a területekre. Elhívnánk a hatóságok képviselőit is, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá
tenni az intézkedéseinket.

Holczinger László képviselő: Nem csak a belterületen van probléma, hanem a külterületen
ugyanúgy.  Én  egészségügyi  sétát  tartottam a  Sándor-major  felé  vezető  úton  és  ott  van  a
malomároknak az egyik része. Hát iszonyú. Hát ki lett 2 évvel ezelőtt tisztítva, bokrok ki
lettek nyesve.  A matractól  a mosógépig,  a pálinkafőzőtől  az autógumiig minden van. Hát
egyszerűen  iszonyú.  Megmondom  őszintén,  a  szedd,  magad  mozgalomnak  egyetlen  egy
előnye van, hogy össze van gyűjtve a szemét, és akkor azt gondolják, lehet már oda tenni a
következő anyagot, mert ott most már nincsen. Szóval valahogy egy kicsit tudatosítanunk is
kell.  A másik az, hogyha valakit rajta kapunk ilyen tevékenységen és tudjuk a származási
helyét, akkor nem szabad elengedni a büntetést.



Kovács László alpolgármester: Az illető származási helyét, ha tudjuk?  

Óvári Márton képviselő: A szemét származási helyét.

Holczinger László képviselő: A szemét származási helyét.

Kovács  László  alpolgármester: Azt  hittem,  hogy  azt  akarod  javasolni,  hogyha
megbüntetjük, a mellett verjük is meg. 

Holczinger László képviselő: Volt ilyen. Találtunk egyébként ilyen cédulákat, számlaszámot.

Kovács László alpolgármester: Bocsánat, hogy ezzel az ember humorizál, de a szedd magad
akció helyett, a dobd el magad akció eredményesebb, azt kell már majdnem megállapítani,
megszakadunk bent. Felháborító hozzáteszem ezt.

Óvári  Márton képviselő: Nekünk van két  mezőőrünk is.  A mezőőri  szolgálat  is  tehetne
esetleg.

Ferenczi Gábor polgármester: Folyamatosan küzdenek.

Óvári  Márton  képviselő: Én  tudom azt,  hogy  küzdenek  vele  de,  ha  mondjuk  ebben  a
beszámolóban találtunk volna olyat, hogy milyen eredményeket értek el ezzel kapcsolatban,
vagy hány feljelentés született ebben az elmúlt két évben biztos megnyugtatóbb lett volna. Én
ezt nem tudom.

Ferenczi Gábor polgármester: De bekérhetjük tőlük külön is egyébként, mert a szolgálati
naplójuk  alapján  ezt  megtehetik.  Ezt  kérjük  be,  hogy  milyen  eredményeket  értek  el.
Egyébként annyit, hadd mondjak el pl. Sándor-major vonatkozásában, ahogy elnök úr jelezte
tényleg kitakarítottuk az egészet. Csak annyit szeretnék ehhez kapcsolódóan elmondani, hogy
sokszor látni, hogy van egy tettenérés, hogy valaki lerakott egy szemetet. Nem is gondolnánk
egyrészről,  hogy sok esetben köztiszteletben álló devecseriek teszik ki a szemetet Sándor-
majornál.

Kovács László alpolgármester: Te tudsz neveket?

Ferenczi Gábor polgármester: Én tudok. Most nem fogom elmondani nyilván. Most nem is
gondolnák,  hogy ki  az,  aki  építési  törmeléket,  otthoni  kommunális  hulladékot,  egyebeket
elhelyez és a számlája, a borítékon található név alapján abszolút beazonosítható. A másik
dolog, aki arra jár, nem devecseriek,  hanem nyirádi,  pusztamiskei lakosok, ez így nagyon
nehéz és nagyon sziszifuszi, hogy adott esetben úgy hozzák ide a településre azt a szemetet,
amin otthon nem akarja vállalni a lebukást, ezért itt próbálkozik nálunk.  

Óvári Márton képviselő: Meg természetesen a rendőrség hathatósabb fellépésére is szükség
lehetne  adott  esetben,  amikor  sok  igazoltatás  folyamán  látszik  az.  Vagy  éppen  valaki
babakocsival az erdő felé megy, biztos nem hazavitte. Összességében olyan könnyen lehetne
zaklatni ezeket a bűnelkövetőket. Sajnálom, el kell fogadni.

Ferenczi Gábor polgármester: Hát van küzdelem. 

Bendes  István  jegyző: Bocsánat.  Az  előbb  elfogadtunk  egy  beszámolót.  Biztos,  hogy



nyüstölnünk  kell  a  saját  hulladék  társulásunkat,  ahová  mi  tartozunk  hulladékgazdálkodás
szempontjából, hogy indulhassunk el mi is azon irányba, ami zajlik a mellettünk ellátó győri
területen, hogy közelebb legyenek hozzánk. Ők közelebb helyezgették a hulladéktelepeket.
De legyünk őszinték nekünk egy tv.-t jelenpillanatban Úrkútig fel kell vinni, nem egészen
Úrkútig, az Úrkút felé vezető úton fel kell vinni és az elég barátságtalan, elég messze van,
mind a közelünkben lévő résznek, Somlóvásárhelynek, Noszlopnak, Dobának. Bent vannak a
győri  csapatban  és  Somlójenőig  kell  elvinni,  ami  4  km-en  belül  van  és  még  nekünk  is
közelebb  van,  csak  mi  nem  vihetjük.  Biztos,  hogy  harcolnunk  kell  azért,  hogy  ilyen
hulladékudvarokból legyen közelebb és 7-8-9-10 féle terméket lehessen beszállítani. Sokat
dobna azon, hogy odáig elviszem.

Holczinger László képviselő: Egyetértek jegyző úr. 

Bendes István jegyző: Nem akarom az időt húzni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Erről már beszéltünk korábban is, csak még a testület nem
foglalt ebben állást, hogy ebbe az irányba elmehetünk. 

Kozma György képviselő: Volt erről szó. 

Holczinger  László  képviselő: Egyetértünk  ezzel  a  hulladékudvarral,  de  meg  kell  nézni
azokat a hulladékudvarokat, amelyek szelektív hulladékgyűjtésre vannak kijelölve.

Kozma György képviselő elhagyta az üléstermet.

Holczinger László képviselő: Én fényképekkel tudom alátámasztani, hogy hogyan néz ki
ürítések előtt a területünk ott a dombon, a tűzoltószertár környékén. Meg lehet nézni. Szóval
egész addig,  amíg nem fogunk felnőni olyan szintre és nem fogjuk megkövetelni,  hogyha
megtelik, akkor gyorsan üríteni kell. Ezt a szolgáltatóval is le kell egyeztetni. De azt, hogy
mellé rakják, zsákba viszik, utána kiöntik, utána odaviszik. Hát a glóbusz környéke egy ilyen
akció után úgy néz ki, minthogyha nem történt volna semmiféle gyűjtés. Köszönöm. 

Ferenczi Gábor polgármester: Erre a területre sokkal jobban fogunk összpontosítani idén.
Szeretne még valaki hozzászólni? Igen, tessék. 

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Köszönöm szépen. Csak annyiban szólnék hozzá, hogy az
Óvári képviselő úrnak a tavalyi  évben volt  egy javaslata,  ami szintén nem zárult  le.  Azt,
hiszem, hogy a közterületen parkoltatott rendszám nélküli autók. Most lehet, hogy rosszul
emlékszem. 

Ferenczi Gábor polgármester: De volt.

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Volt a másik, ami ehhez csatlakozik, a hazai lomtalanítás,
mert az is összefüggésben lehet, hogy aki részben otthon gyűjti a hulladékot. Nem tudom,
hogy az önkormányzatnak milyen lehetősége van, hogyha ezt adóformájában oldaná meg?
Mondjuk,  mit  tudom  én  pl.  egy  környezetvédelmet  terhelő  adó  formájában,  hogy  aki  a
háztartásinál  több  hulladékot  tárol,  az  nyilván  fizesse  meg,  ha  ott  tárol.  Tárolja  ott,  de
nyilvánvalóan előbb-utóbb elege lesz abból a hulladékból és el kell onnan vitetnie.

Ferenczi Gábor polgármester: Ez egy nagyon jó ötlet. Ez azért jó ötlet, mert egyébként a



szankcionálás lehetősége elkerült tőlünk a hatóságokhoz. De ezzel tulajdonképpen ügyvéd úr
javasolja, hogy ily módon visszakerül a szankcionálási lehetőség.

Kozma György képviselő visszaérkezett az ülésterembe.

A törvény lehetővé teszi, ugye jegyző úr, hogy az önkormányzat lényegében bármilyen adót
kivethet helyi szinten?

Bendes István jegyző: Igen. Majd megnézzük.

D. Németh Ákos Pál ügyvéd: És akkor ellenőrizhet is. Mert nyilván az adó kivetésnél, az
adó megállapításnál nyilván ellenőrzési joga is van az önkormányzatnak, mint adóhatóság,
illetve adók módjára végrehajtható. Akkor talán egy kicsit fegyelmezettebb lesz

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hogyha lezárhatjuk, akkor foglaljuk össze. Akkor én
javasolnám jegyző úr, hogy készítsünk elő egy ilyen javaslatot a következő ülésre.

Bendes     István     jegyző: Nem. Ehhez kell majd pár hónap.  

Holczinger     László     képviselő: Még előtte beszéljük ki. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Február végi rendes ülésre gondoltam.

Kovács     László     alpolgármester: Március végi rendes ülésre, mert azért egy rendelet
megalkotása nem egy olyan dolog. Bizottságoknak is tárgyalni kell.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Hogy  jogilag  egyáltalán  ez  működik-e,  illetve  lenne-e
szankcionálási lehetőség. 

Óvári Márton képviselő: Ez nem általánosságban, hanem ahol van. 

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Persze, ahol van. Nem olyan például, ahol össze van rakva
egy fél köbméter fa.

Kovács László alpolgármester: De mond el  légy szíves  gyorsan a  kamerába,  hogy nem
kommunális adó bevezetésére tettél javaslatot, ez ügyben, ami mindenkire vonatkozik.

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Nem kommunális. Dehogy is. Környezetterhelési.

Kovács     László     alpolgármester: Mert elnevezik majd Németh adónak. 

Dr.     Németh     Ákos   Pál   ügyvéd: Kösz, nem.

Holczinger     László     képviselő: Szavazzunk róla.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó, akkor a napirendnél maradva. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

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



döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület fogadja el a „Tájékoztató Devecser város környezeti állapotáról”
dokumentumot.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a tájékoztatás kihirdetésére a helyben
szokásos módon.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester           
Határidők: 1./ azonnal

2./ 2017. január 27.

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

43/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület elfogadja a „Tájékoztató Devecser város
környezeti állapotáról” dokumentumot.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tájékoztatás
kihirdetésére a helyben szokásos módon.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
            

Határidők: 1./ azonnal
                   2./ 2017. január 27.

Ferenczi Gábor polgármester: A többiről igazából dönteni nem kell. Igazából úgy látom,
hogy egyetértünk. 

Óvári Márton képviselő: De térjünk vissza, mert sok mindenben egyetértünk, de, ha nem
térünk ide vissza, akkor nem. 

Ferenczi Gábor polgármester: Egy fórumot szervezzünk, akik érintettek a hulladékkezelés,
a környezetszennyezés témában, februárra és ebben segítünk. Ha elnök úr egyetért, akkor egy
ilyet hívjunk össze.

Óvári Márton képviselő: Persze.

Kovács László alpolgármester: Vagy bízzuk meg az elnök urat, hogy hívja össze.

Bendes István jegyző: Megszervezzük a hivatallal.

Ferenczi Gábor polgármester: Segítünk. A hivatal könnyebben megszervezi. Majd elnök úr
megmondja, hogy nagyjából mikor legyen. A másik a rendszám nélküli autókat is vegyük elő,
hogy azokat hogyan lehetne szankcionálni és akkor pedig ezt a külön adót indítsuk el. 

Bendes István jegyző: Annak megvan a menete, azt a rendőrség tudja intézni akként. Ha
valaki ügyes és sűrűn cseréli a rendszámot, akkor nehéz, nehezebb helyzetben vannak.  

Dr.  Németh  Ákos  Pál  ügyvéd: Van  azonosíthatósága  az  autónak.  Nem  pakolhatok  rá



rendszámot csak úgy. Egyik nap ez, másik nap az.

Kovács László alpolgármester: Akkor az más. 

Bendes István jegyző: De ez rendőrségi hatáskör. Erre megvan a rendőrségi hatáskör.

22./     Napirendi     pont:

Tájékoztató az önkormányzati bizottságok 2017. évi munkatervéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester. Az írásos anyagot valamennyi bizottság részéről megkaptuk,
megkapták. Meg is tárgyalta tegnap mindegyik.

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi  Bizottság;  a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság;  a
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, mindegyik megtárgyalta a saját tervezetét és javasolja
a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megkérdezem, kinek van még kérdése, hozzászólása. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

A Képviselő-testület a bizottságok 2017. évi munkatervéről szóló
tájékoztatót az alábbiak szerint vegye tudomásul:

A Bizottság munkaterv szerint két rendes ülésszakot tart: minden év január 1-jétől június 30-
ig, illetve augusztus 1-jétől december 23-ig. 
A Bizottság elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a bizottsági ülés
időpontját megelőzően 6 nappal korábban kell az előterjesztőnek benyújtania. 
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
2017. évi munkaterve: 
FEBRUÁR

1) Devecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési
rendeletének megalkotása

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2016. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2016. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok
előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató 

3) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester



4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) A 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. évi
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató

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

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS

1) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2016. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

NOVEMBER
1) Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének

jóváhagyása
Ferenczi Gábor
polgármester

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2018.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottsága 2017. évi munkaterve: 
MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2016. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

4) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) Beszámoló a védőnők 2016. évben végzett munkájáról Védőnők

MÁJUS



1) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottság 2016. évben végzett
tevékenységéről

Óvári Márton
Bizottság elnök

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

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

Ferenczi Gábor
polgármester

SZEPTEMBER

1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István
jegyző

OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

DECEMBER
1) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2018.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága 2017. évi munkaterve: 
MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési

Ház 2016. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok
előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató

MÁJUS
1) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nyárs Hajnalka

főszerkesztő

2) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016.

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2016. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2018.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

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



határozatot hozta:

44/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület a bizottságok 2017. évi munkatervéről szóló
tájékoztatót az alábbiak szerint tudomásul veszi:

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

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

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi
Bizottsága 2017. évi munkaterve: 

FEBRUÁR
1) Devecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési

rendeletének megalkotása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési
rendeletének módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2016. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2016. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok
előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató 

3) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

4) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

5) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) A 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása

(Zárszámadási rendelet-tervezet)
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. évi
tevékenységéről

Holczinger László
Bizottság elnök

3) Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Ferenczi Gábor
polgármester

MÁJUS
1) Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi

egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ács Attila
ügyvezető igazgató



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

Ferenczi Gábor
polgármester

JÚNIUS
1) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2016. évi

munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

NOVEMBER
1) Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének

jóváhagyása
Ferenczi Gábor
polgármester

    
DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2018.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Rend-
és Környezetvédelmi Bizottsága 2017. évi munkaterve: 

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Rendőrőrs 2016. évi

tevékenységéről, a közrend és közbiztonság alakulásáról
Bakos András
őrsparancsnok

2) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyására

Ferenczi Gábor
polgármester

3) Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi
munkájáról

Bognár Sándor
elnök

4) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi
munkájáról

Varga Tamás
elnök

ÁPRILIS
1) Beszámoló a védőnők 2016. évben végzett munkájáról Védőnők

MÁJUS
1) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi, Rend- és
Környezetvédelmi Bizottság 2016. évben végzett
tevékenységéről

Óvári Márton
Bizottság elnök

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

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

Ferenczi Gábor
polgármester



SZEPTEMBER
1) Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről Bendes István

jegyző

OKTÓBER
1) Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti

állapotáról
Ferenczi Gábor
polgármester

DECEMBER
1) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2018.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága 2017. évi munkaterve: 

MÁRCIUS
1) Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési

Ház 2016. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok
előkészítéséről 

Szente-Takács Anna
igazgató

MÁJUS
1) Beszámoló a Devecseri Ujság működéséről Nyárs Hajnalka

főszerkesztő

2) Tájékoztató a Devecser Város Audió-Videó Televízió 2000
Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Benkő István
elnök

JÚNIUS
1) Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016.

évben végzett tevékenységéről
Mayer Gábor
Bizottság elnök

2) Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2016. évi
munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

Kocsy Miklós
Sportegyesület elnöke

DECEMBER
1) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári

beiratkozási díjáról szóló rendelet módosítása
Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2018.
évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

23./     Napirendi     pont:

Tájékoztató  a  „Helyi  foglalkoztatási  együttműködések”  című  felhívásra
benyújtott támogatási kérelem támogatásáról 



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester. Tulajdonképpen  arról  van  szó,  hogy  részt  vettünk  egy
pályázaton és sikerült ezen nyerni. Ez a Sümeggel közösen konzorciumi formában benyújtott
pályázat,  ami  pozitívan  lett  elbírálva.  Az  írásos  anyagot  ezzel  kapcsolatban  megkapták.
Megkérném jegyző urat, néhány mondatban, hogyha összefoglalná a pontosság kedvéért, a
lakosság tájékoztatása kedvéért, hogy miről van szó.

Bendes István jegyző: 450.000.000,-Ft-os támogatást nyert el Sümeg és Devecser térsége.
Sümeg és Devecser települése igazából, de mind a két kistérségben fog lezajlani majd. 5 éven
keresztül  291 főnek szervezik,  mind  az  oktatását,  mind a  munkahelyen  való  elhelyezését
együttműködve a területünkön lévő munkahelyekkel. Ennek az oktatásnak és dolognak a fő
koordinátora  maga  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  lesz.  Ők  fogják  szervezni  az
oktatásokat. Mind Sümeg, mind Devecser városában fognak ezek majd központilag zajlani és
azoknál  a  vállaltoknál,  ahol  lehetőséget  biztosítanak,  hogy  tovább  foglalkoztatással
foglalkoztatnak dolgozókat.  Ezen keresztül is támogatások lesznek lehívhatóak vállalkozások
részére.  Tehát  nem  csak  oktatás,  hanem  valóban  adott  esetben  munkahelyen  lévő
bértámogatás, bérkiegészítés lehetőségére is mód nyílik abban az esetben természetesen, ha
tovább foglalkoztatás zajlik ezeken a helyeken.  
 
Ferenczi  Gábor  polgármester: Köszönöm  szépen  jegyző  úr.  A Gazdasági  és  Ügyrendi
Bizottság tárgyalta. 

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta  egyhangúlag  tudomásul  veszi  gyakorlatilag.  Majd  meglátjuk
mennyi.

Kovács László alpolgármester: Hát ez jobb, minthogyha visszautasítanánk, így van. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Annyit  hozzáfűznék,  hogy köszönjük  a  döntéshozóknak,
hogy ezt a támogatást Devecser megkapja. Bízunk abban, hogy minél több érték is megmarad
nálunk.  Ezzel egyetértek.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület a „Helyi foglalkoztatási együttműködések”  című felhívására benyújtott támogatási
kérelem támogatásáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

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

45/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című
felhívására benyújtott támogatási kérelem támogatásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.



24./     Napirendi     pont:

Devecser, Damjanich u. 1. sz. alatti ingatlanban gázkazán karbantartása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester. Ez a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola
gázkazánja.  Én  kértem,  remélem,  hogy  mindenkit  elértünk,  egy  gyors  hozzájárulást  a
Képviselő-testület  részéről,  mert  kiderült  a probléma,  ami  miatt  nem működik rendesen a
fűtés  az  iskolában.  A Képviselő-testület  előzetesen  hozzájárult,  hogy az  a  probléma meg
tudjon oldódni, hogy meg tudjuk javíttatni. Most hozunk róla hivatalosan egy döntést. Hál
Istennek  most  már  elfogadható  hőmérséklet  van  az  iskolában.  A  Gazdasági  és  Ügyrendi
Bizottság tárgyalta. 

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, de felhívja
a polgármester úrnak, meg a jegyző úrnak a figyelmét, hogy minden intézménynél nézzük
meg, ahol ilyen berendezések vannak és kössünk karbantartási szerződést. Lényegesen többet
kellett most kifizetnünk, minthogyha éves karbantartási szerződést kötöttünk volna, mert egy-
egy ilyen fődarabnak a cseréje az többe kerül ilyenkor, minthogyha időben tudjuk jeleztetni és
a karbantartás  megtörténik.  Itt  252.476,-Ft  összegben megtörténik.  De örülünk neki,  mert
akkor nem 15 vagy 14 fokban kell tanítani. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Elnök  úrral  minden  vonatkozásban  egyetértek.  De  ezt
nyilván utólag tudjuk meg, hogy hogyan járunk jobban egy adott év eltelte után, hogy egy
karbantartási  szerződés,  vagy adott  esetben  javítások kifizetése  eredményesebb.  Ebben az
évben nagyon sokat kellett fordítani a fűtésrendszerekre. Főleg mostanában a – 8 és  -10 fokos
hidegben. Egyetértek azzal, hogy kérjünk ajánlatot több helyről karbantartási szerződésre. 

Holczinger László képviselő: Elnézést. Nemcsak a karbantartás a lényege, mert, ha történik
más meghibásodás, mert, ha szénmonoxid mérgezés történik emiatt ezeknél a rendszereknél,
akkor sokkal nagyobb a kárunk, mint amennyibe kerül egészében. Köszönöm.  

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. Szeretne még valaki hozzászólni?

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser  Város Önkormányzata
tulajdonát képező 720 hrsz.-ú „kivett általános iskola”  megnevezésű ingatlanában lévő
VIESSMANN Vitodens 200 típusú kondenzációs gázkazán felülvizsgálatát és a Viesmann
VBC 13-A04 kazánvezérlő elektronika cseréjét az Enta-Therm Tüzeléstechnikai Szervíz Kft.
(8200 Veszprém, Kőhíd u. 1.) árajánlata alapján bruttó 252.476,- Ft összegben hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület az 1. pont szerinti munka elvégzésével kapcsolatos munka
ellenértékének - bruttó 252.476,- Ft erejéig - fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi
költségvetését jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a számla kiegyenlítése
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidők: 1./-3./ azonnal

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

46/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező 720 hrsz.-ú „kivett általános
iskola”  megnevezésű ingatlanában lévő VIESSMANN Vitodens 200
típusú kondenzációs gázkazán felülvizsgálatát és a Viesmann VBC 13-
A04 kazánvezérlő elektronika cseréjét az Enta-Therm
Tüzeléstechnikai Szervíz Kft. (8200 Veszprém, Kőhíd u. 1.) árajánlata
alapján bruttó 252.476,- Ft összegben jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület az 1. pont szerinti munka elvégzésével
kapcsolatos munka ellenértékének - bruttó 252.476,- Ft erejéig -
fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi költségvetését jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a számla
kiegyenlítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ azonnal

25./   Napirend:

Vegyes     ügyek:

b) Devecseri  Gárdonyi Géza Általános  Iskola  és  Alapfokú Művészeti
Iskola kérelme 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Az iskolaigazgató úr, illetve a szervező pedagógusok Bajók
Józsefné, illetve Czeidli József részéről érkezett a Képviselő-testületünkhöz egy kérelem. A
Várkert  1.  szám alatt  lévő Nagyiskolánk átadásának az 50.  évfordulóját  ünnepeljük 2017.
február 25-én és ehhez kérnek 100.000,-Ft támogatást,  hogy ennek egy méltó rendezvényt
tudjanak szervezni. Természetesen támogatásra javaslom.   

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadja a támogatást, és javasolja a Képviselő-
testületnek. Az igazgató úr készítsen egy költségvetést, mert, ha nem elég akkor még vissza
kell hozni a képviselőknek és akkor véglegesítjük majd. 

Kovács   László     alpolgármester: Közben már megtörtént.



Mayer Gábor képviselő: Én megkérdeztem a két fő szervezőt,  Bajók Józsefné tanárnőt és
Czeidli József tanár urat. Ők egy 180.000,-Ft-os költségvetést állítottak össze. Abból bizonyos
dolgokat tudunk finanszírozni, ajándékból, adományból, egyébből. Viszont ők azt javasolták,
hogyha  150.000,-Ft-tal  támogatná  a  Tisztelt  Képviselő-testület,  akkor  egy  magasabb
színvonalú kiállítást és rendezvényt tudnának szervezni. 

Holczinger   László     képviselő: Jó, akkor legyen ez.

Ferenczi Gábor polgármester: Kérném, hogy akkor módosuljon az előterjesztésünk, úgy,
hogy akkor 150.000,-Ft legyen tekintettel arra, hogy a város idén ünnepeli, az újra várossá
nyilvánításának 20. évfordulóját.  Én azt gondolom, hogy ezt is sokkal jobban meg tudjuk
jeleníttetni, hogyha ehhez tudunk támogatást biztosítani. Szeretne még valaki hozzászólni?

Kovács László alpolgármester: 30 évvel idősebb az iskola.

Ferenczi Gábor polgármester: Ez így teljesen nem igaz, mert mi már voltunk egyszer város
a XIII. században, most pedig újra.

Kovács László alpolgármester: A tekintetben polgármester úr, mint épület.

Több kérdés, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola kérelmének adjon helyt és a kérelemben foglaltakra a Devecser Várkert 1. szám alatti
Nagyiskola épülete átadásának 50. évfordulójára 2017. február 25-ére szervezett ünnepi
rendezvényt 150.000,-Ft összeggel támogassa, melyet az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésébe tervezzen be.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

47/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola kérelmének helyt ad és a kérelemben
foglaltakra a Devecser Várkert 1. szám alatti Nagyiskola épülete
átadásának 50. évfordulójára 2017. február 25-ére szervezett ünnepi
rendezvényt 150.000,-Ft összeggel támogatja, melyet az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervez.

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



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Mayer  Gábor  képviselő: Nagyon  szépen  köszönjük  az  iskolai  dolgozók,  a  szervezők
nevében.

Ferenczi Gábor polgármester: Nagyon szívesen, a Képviselő-testület nevében. 

c) Buszpályaudvar épületére Devecser felirat felhelyezése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Ez már elég sokszor előkerült testületi ülésen, hogy mikor
jutunk  el  odáig,  hogy  a  buszpályaudvar  épületére  kikerül,  DEVECSER  felírat.  Én  azt
gondolom, hogy most.

Kovács László alpolgármester: Már kint van polgármester úr, itt van a fotón.

Ferenczi  Gábor  polgármester: A  fotósoknak  köszönhetően  valóban  kint  van  már  az
épületen.  Ahhoz,  hogy  ez  valóban  valósággá  váljon,  a  Képviselő-testület  hozzájárulására
lenne szükség. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság egyetért vele?
 
Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Egyetért vele. A
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és egyetért, a felíratnak a kihelyezésével. Csak az a
baj, hogy este majd nem lehet látni. 

Kovács László alpolgármester: Mindenkit kérünk, hogy nappal jöjjön Devecserbe. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Maradjunk  annyiban,  hogy  ezt  fogadjuk  el.  A
villanyhálózatba hadd,  ne menjek bele,  mert  akkor  egy további  20 percet  venne igénybe.
Lennének  elképzeléseink  az  udvarra  vonatkozóan.  Ki  lehet  azt  majd  világítani.  De  most
egyelőre kerüljön fel, én azt javasolom. 

Kovács László alpolgármester: Másik oldalra nem gondoltuk az épületre?

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

Kovács László alpolgármester: Értem.

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretne még valaki hozzászólni ehhez?

Több hozzászólás nem hangzott el. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser  Város Önkormányzata
tulajdonát  képező devecseri 623 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületre a „Devecser”  felirat



felhelyezését a BT Reklám Bt.-től (8400 Ajka, Bartók B. u. 32/B.), a  Bt. által készített
árajánlat alapján rendelje meg 53.000,- Ft + ÁFA összegen.
2./ A Képviselő-testület az 1. pont szerinti munka elvégzésével kapcsolatos munka
ellenértékének - bruttó 67.310,- Ft erejéig - fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi
költségvetését jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a munka elvégzését a BT
Reklám Bt.-től (8400 Ajka, Bartók B. u. 32/B.) rendelje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ azonnal

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

48/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát  képező devecseri 623 hrsz.-ú
ingatlanon lévő épületre a „Devecser”  felirat felhelyezését a BT
Reklám Bt.-től (8400 Ajka, Bartók B. u. 32/B.), a  Bt. által készített
árajánlat alapján megrendeli 53.000,- Ft + ÁFA összegen.

2./ A Képviselő-testület az 1. pont szerinti munka elvégzésével
kapcsolatos munka ellenértékének - bruttó 67.310,- Ft erejéig -
fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi költségvetését jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munka
elvégzését a BT  Reklám Bt.-től (8400 Ajka, Bartók B. u. 32/B.)
megrendelje.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ azonnal

d) Ajka-ÖKO Kft.-vel hulladék szállítási és ártalmatlanítási szerződés
megkötése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta.

Bendes     István     jegyző: Emelkedett a tarifa ára.

Bognár Ferencné képviselő elhagyta az üléstermet.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Bizottság nem tárgyalta, de fontosnak tartottuk. Tehát
emelkedett a tarifa, ennek így van költségvonzata. A Startmunka-programon belül van
lehetőségünk bizonyos mennyiségű hulladék elszállítására. De itt van némi önrész, ami
megemelkedett. Tehát ezt kellene hozzátenni. Így is nagyon jól járunk. Az összköltséghez
bagatell az összeg, amit az önkormányzatnak hozzá kell tenni. Megkérdezem, kinek van



kérdése, hozzászólása.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon  hozzá ahhoz, hogy a
2016-2017. évi Startmunka program Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása program
elemébe 2017. január 1. - 2017. február 28. közötti időszakra betervezett 5 tonna hulladék
szállításra és ártalmatlanításra vonatkozó szerződés megkötésre kerüljön az Ajka-ÖKO Kft.-
vel (8400 Ajka, Szent István u. 1/A.) bruttó 221.806,- Ft összegben. 
2./ A Képviselő-testület a 2016-2017. évi Startmunka program Illegális hulladéklerakóhelyek
felszámolása programelem  keretében elszállítandó  és ártalmatlanítandó hulladék értékének
fedezetéül a 2016.-2017. évi Startmunka program Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása
programelem keretében betervezett 201.216,- Ft támogatási összeget, a fennmaradó 20.536,-
Ft összeget pedig önerőként jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy  az Ajka-ÖKO Kft.-vel a
hulladék szállítási és ártalmatlanítási szerződést írja alá. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ azonnal

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

49/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a 2016-2017. évi Startmunka program Illegális
hulladéklerakóhelyek felszámolása program elemébe 2017. január 1. -
2017. február 28. közötti időszakra betervezett 5 tonna hulladék
szállításra és ártalmatlanításra vonatkozó szerződés megkötésre
kerüljön az Ajka-ÖKO Kft.-vel (8400 Ajka, Szent István u. 1/A.)
bruttó 221.806,- Ft összegben. 

2./ A Képviselő-testület a 2016-2017. évi Startmunka program Illegális
hulladéklerakóhelyek felszámolása programelem  keretében
elszállítandó  és ártalmatlanítandó hulladék értékének fedezetéül a
2016.-2017. évi Startmunka program Illegális  hulladéklerakóhelyek
felszámolása programelem keretében betervezett 201.216,- Ft
támogatási összeget, a fennmaradó 20.536,- Ft összeget pedig
önerőként jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ajka-
ÖKO Kft.-vel a hulladék szállítási és ártalmatlanítási szerződést
aláírja. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ azonnal



e) 2016-2017. évi Startmunka program Bio és megújuló energiafelhasználás
program eleme - aprítékolás

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes  István  jegyző: A  Startmunka-program  Bio  programban  olyan  problémával
szembesültünk, hogy most aratjuk le a bio erdőnket, nagy mennyiségben szedjük le a fákat és
nem tudja  a  jelenlegi  csapat  megfelelő  gyorsasággal  feldolgozni  és  így  félő,  hogy vizes
marad. Viszont kértünk árajánlatot 3 cégtől az APRÓFA Kft.-től, a Bakony-Forgács Kft.-től, a
Sebestyén  és  Társa  Kft.-től,  aki  itt  dolgozott.  A  Bakony-Forgács  Erdőgazdálkodási,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. adott  olyan ajánlatot, hogy ledarálná számunkra ezt a fa
mennyiséget,  úgy,  hogy kétharmada a miénk maradna,  egyharmadát  meg ő ennek fejében
elviheti. Megfelelő minőségű szárazanyagot kapnánk, és nem lenne ilyen rostos az anyagunk.
Emlékszünk,  hogy nem tudják  felhasználni  a  kazánjaink.  Ők  jobb  minőségű,  komolyabb
géppel rendelkeznek. Az egyharmadát elvinnék a daráléknak és a kétharmada a mienk, ami
elegendő lenne bőségben, ebben az esetben a darálék, a mi kazánjainkhoz. Ráadásul olyan
minőségben  képesek  darálni,  hogy  nem  kell  szitálni,  ami  nem  egy  utolsó  szempont.
Amennyiben elfogadja a Képviselő-testület.  

Holczinger   László     képviselő: Jó.

Ferenczi Gábor polgármester: Hát ez egy ésszerű dolog. Csak gondoltam, hogy legyen egy
tájékoztatás a vegyes ügyek keretében. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-2017. évi Startmunka
program Bio- és megújuló energiafelhasználás program eleme keretében az Önkormányzat
tulajdonában lévő energia ültetvényeken betakarított energia nyár aprítékolására az

· APRÓFA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től (8564 Ugod, Dózsa
Gy. u. 9.), a

· Bakony-Forgács Erdőgazdálkodási, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.-től (8444 Szentgál, Nyírőkert lakótelep 58.) és a

· Sebestyén és Társa Kft.-től (8512 Nyárád, Petőfi u. Faüzem)
bekért ajánlatok alapján tekintettel arra, hogy a szükséges munka elvégzésére a Bakony-
Forgács Erdőgazdálkodási, Szolgálató és Kereskedelmi Kft. (8444 Szentgál, Nyírőkert
lakótelep 58.) tett ajánlatot, a munka elvégzését a Kft.-től rendelje meg azzal, hogy a kitermelt
energianövény mennyiségének 1/3 része átadásra kerül Vállalkozó részére.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza el a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

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

50/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:



1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-
2017. évi Startmunka program Bio- és megújuló energiafelhasználás
program eleme keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő energia
ültetvényeken betakarított energia nyár aprítékolására az
· APRÓFA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től (8564 Ugod, Dózsa

Gy. u. 9.), a
· Bakony-Forgács Erdőgazdálkodási, Szolgáltató és Kereskedelmi

Kft.-től (8444 Szentgál, Nyírőkert lakótelep 58.) és a
· Sebestyén és Társa Kft.-től (8512 Nyárád, Petőfi u. Faüzem)

bekért ajánlatok alapján tekintettel arra, hogy a szükséges munka
elvégzésére a Bakony- Forgács Erdőgazdálkodási, Szolgálató és
Kereskedelmi Kft. (8444 Szentgál, Nyírőkert lakótelep 58.) tett
ajánlatot, a munka elvégzését a Kft.-től rendeli meg azzal, hogy a
kitermelt energianövény mennyiségének 1/3 része átadásra kerül
Vállalkozó részére.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal

Bognár Ferencné képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

f) Ügyeleti dolgozók kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Most  január  1-től  nagyon  helyesen  megemelkedett  a
minimálbér.  De  sajnos  van  egy  joghézag,  ami  miatt  a  Devecseri  Központi  Háziorvosi
Ügyeletet  Fenntartó  Társulás  munkavállalóit,  mégpedig  a  sofőröket  nem  érinti.  Ez  egy
teljesen  méltatlan  helyzet.  Adott  estben  20  éve  látnak  el  szolgálatot.  Hát  most  hadd,  ne
mondjam 0-24 órás szolgálat. Adott esetben súlyos beteghez kell kimenni, halálesethez kell
kimenni. 

Kovács László alpolgármester: Helyettesítés.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Tehát,  egy  olyan  terület.  Minden  elismerésem  az  ott
dolgozóké. Viszont olyan bérért végzik ezt, ami teljesen méltatlan. Most a probléma az, az
arckifejezésekből azt látom, hogy egyetért a Képviselő-testület abban, ezt rendezni kellene, de
mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt rendezzük, a Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó
Társulásban működtetjük. Ehhez szükség lenne a többi településnek a hozzájárulására is, hogy
ezeknek a dolgozóknak a bérét rendezni tudjuk. Én azt szeretném kérni, ugye elnök úrral már
beszéltünk erről ma reggel, meg jegyző úrral beszéltünk erről, és egyikőjükkel találkoztam is
személyesen. Elnök úr meg jelezte, hogy őt meg felhívták telefonon. Én azt kérném, mivel
jegyző  úr  tud  abban  segíteni,  hogy  minél  hamarabb  összehívásra  kerüljön  a  Központi



Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás rendkívüli ülése ezt, ha lehet a jövő héten próbálja
meg összehívni, mert jelenállás szerint úgy néz ki, hogy mind a három sofőr fel fog mondani,
hogyha ez a bérhelyzet marad, ami katasztrofális lenne egyébként az ügyelet számára. 

Holczinger    László     képviselő: A törvény szerinti besorolást nem kapják meg. Javaslom a
szakmunkás bér megállapítását, a 161.000,-Ft-ot, mert azt törvény is előírja. Középiskolával
is rendelkeznek. Jogszabály. Majd jegyző úrnak oda fogom adni azt, amit ma kigyűjtöttem.
Tulajdonképpen egy olyan szolgáltatás, ami el van végezve. Sajnos egy félreértés van. Itt a
települések azért nem akarnak hozzájárulni, mert ez Devecserben van. Illetve, azt mondják,
hogy egy kicsit sok a költség. Na, most ez így nem igaz, mert egészségügyről van szó. Olyan
szolgáltatás, olyan egészségügyről van szó, hogy aki beteg, ahhoz kimennek, gondoskodnak,
azonnal intézkednek. Ha olyan ellátás van, amit ők már nem tudnak intézni, akkor a
mentőszolgálattal felveszik a kapcsolatot. Diszpécser központ van, ami ellátja ezt az egészet.
Devecser nem engedheti meg magának, hogy ezt az ügyeletet felszámoljuk. A másik az, hogy
az orvosoknak azért is az érdekében van, mert azért hoztuk létre ezt az ügyeletet, mert minden
orvosnak ügyeletet kellett tartani és az orvosok a munka után tudjanak önállóan is bármilyen
tevékenységet végezni, vagy el tudjanak menni, pihenni, vagy bármilyen szabadidős
tevékenységet tudjanak folytatni. Ezért hoztuk létre az ügyeletet. Az egész országban
fenntartják, és kötelességünk fenntartani.

Kovács     László     alpolgármester: Nem kell minden orvosnak egész nap 24 órában
készenlétben lenni. 

Holczinger    László     képviselő: A másik. A mi 4 orvosunkkal ezt az ügyeletet nem tudjuk
ellátni. Mindegyiknek minden negyedik nap kellene ügyelnie. Hát az képtelenség lenne. 

Ferenczi Gábor polgármester: Bocsáss meg, elnök úr.  Csak annyi, a négy orvosnak heti 30
órát kell vállalni, ami egyszerűen képtelenség. Tehát ezért kell. Ez egy kényszerhelyzet. Jogi
helyzet szerint kiléphetnék ebből. De még sem tudunk, mert 4 orvos meg nem tudja ezt
vállalni.

Kovács     László     alpolgármester: Ez elég egyelőre.

Ferenczi Gábor polgármester: Ne, beszéljünk már így egymás fölött. Csak annyi lenne a
kérés, hogy a jegyző úr hívja össze az ülést. Én alkalmazkodom, mint elnök. Akkor én
képviselném a Képviselő-testületnek az álláspontját, amennyiben egyetért a Képviselő-
testület azzal, hogy a három sofőröknek a szakmunkás minimálbért, azt meg kell adni. Még
annyit kiegészítenék, hogy az éjszakai pótlékot is meg kell adni. Tehát hogyha valaki éjjel
dolgozik egy ilyen a területen, akkor természetesen az éjszakai pótlékot ki kell fizetni.
Mondom, hogy ez törvény szerint is jár. Egyébként mindegyikőjüknek van középfokú
végzettsége. Ez egyébként pedig egy érdekes helyzet, mert a munkakör meg közben a PÁV I-
est ír elő, de középfokú végzettséget nem.

Kovács     László     alpolgármester: De közben meg nagyon magas szintű vizsgát kell tenniük. 

Holczinger     László     képviselő: Szavazzunk. Egy határozati javaslat kerüljön oda.

Ferenczi Gábor polgármester: Tehát egy határozat kerüljön oda a kistérséghez.

Kovács László alpolgármester: Tehát javasold ezt a kistérségnek is elfogadásra és kérjük a



támogatásukat ebben.

Ferenczi Gábo  r polgármester: Ki az, aki egyet ért ezzel?

Kovács László alpolgármester: Tehát ezzel a kiegészítéssel, hogy kérjük a támogatásukat. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület Balogh Péter, Farkas Tamás, Imre Attila munkavállalók kérelmét
megtárgyalta és javasolja, hogy a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó
Társulás munkavállalói részére munkabérként a 161.000,- Ft-os garantált bérminimum,
valamint azon felül éjszakai pótlék kerüljön megállapításra 2017. január 1. napjától.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó
Társulást, hogy az 1./ pontban jelzetteket támogassa a zökkenőmentes feladatellátás
érdekében.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

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

51/2017. (I. 25.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület Balogh Péter, Farkas Tamás, Imre Attila
munkavállalók kérelmét megtárgyalta és javasolja, hogy a Devecseri
Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás munkavállalói
részére munkabérként a 161.000,- Ft-os garantált bérminimum,
valamint azon felül éjszakai pótlék kerüljön megállapításra 2017.
január 1. napjától.

2./ A Képviselő-testület felkéri a Devecseri Központi Háziorvosi
Ügyeletet Fenntartó Társulást, hogy az 1./ pontban jelzetteket
támogassa a zökkenőmentes feladatellátás érdekében.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ketten,  hárman,  négyen  jelezték,  hogy  szeretnének
hozzászólni. Tessék.

Kozma György képviselő: Én már elmondtam.

Holczinger   László     képviselő: Két témában szeretnék én tájékoztatást kapni. Az egyik itt az
óvodánál, a gyalogátkelőhelynél az üzembe helyezés mikor fog megvalósulni? A másik az,
hogy lehet-e olyan megoldást találni, hogy még egy lámpatest elhelyezésével, napelemes
lámpatest elhelyezésével, mert hogyha valaki gyalog közlekedik és ezt többen jelezték felém,



hogy az utolsó lámpatest ezen az oldalon, itt van a gyalogátkelőhely, botorkálni kell egészen a
Széchenyi u. 5. szám épületéig, mert akkor jön át a fény a másik oldalról, a Szabadság térről.

Bendes     István     jegyző: Hova kellene lámpa?

Holczinger László képviselő: Ide a közterületre, vagy a művelődési háznak, a bejáratának a
sarkára, mert ott lenne a legjobb. Akkor le lehet menni, mert van ott egy lejárat is. Akik reggel
jönnek le az autóbuszra, vagy amikor délután mennek haza, nem tudnak közlekedni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Hát tegyük bele a költségvetésbe. 

Holczinger László képviselő: Jó.

Ferenczi Gábor polgármester: Igen jogos. Nekem is jelezték már.  

Bendes     István     jegyző: Az talán könnyebbség ott egy lámpatest. Igazából felhelyeztethetjük.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van.

Bendes     István     jegyző: Megrendeljük. 

Holczinger László képviselő: Mert most még elfogadható, és még bele is illik a tájba.  

Bendes     István     jegyző: Eljárást nem von maga után, felállíthatjuk.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó, akkor rögzítsük ezt a javaslatot.

Bendes István jegyző: A másikra meg válaszolunk majd holnap, mert nem tudom.  

Holczinger László képviselő: Jó.

Ferenczi Gábor polgármester: A költségvetésbe tervezzük be. Tessék, képviselő úr.

Óvári  Márton  képviselő: Igazából  Magvas  Bandi  bácsitól  kaptam az  ihletet.  Szeretnék
javaslatot tenni. A Szél utcának, a Birkás dombi szakaszának van egy 27 m szakasza, ahol
nincs járda, viszont ott három szolgáltatói egység is van azon a soron. Biztos mindenki tudja,
hogy miről beszélek. Azt a 20 m-es járdát kössük össze vele, a Bartók és a Szél utcával. Tehát
összekötni a Bartók utca és a Szél utca lejáratot. 27 m-ről van szó. Én úgy gondolom, hogy a
Startmunka-programban megkérhetjük a Feriéket, hogy meglegyen ez a kis rész.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. 

Óvári Márton képviselő: Nagyon sok a járókelő ott, aki úgy mond, a Bartók utcáról feljön és
lesétál a három szolgáltatóhoz. Nehogy az legyen, hogy nincs járda és azon kell közlekedni.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Most  ezt  rögzítsük,  és  akkor  ezt  jelezzük  a  Kadocsáék
irányába. Beépítjük a 2017-es tervekbe. 

Óvári Márton képviselő: Köszönöm. 



Bognár Ferencné képviselő: Igen. Az egyiket Óvári képviselő úr elmondta, amit én a vegyes
ügyekben  fel  akartam hozni.  Egy volt  a  gondolatunk.  Viszont  van  egy olyan  kérésem a
szociális bizottság elnökéhez és jegyző úrhoz, úgy tudom, hogy maradt meg tűzifa, valahány.

Bendes István jegyző: A szociális tűzifát kiosztottuk.

Bognár Ferencné képviselő: Kiosztották már?

Bendes István jegyző: Attól még az önkormányzatnak van fája.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem személyi vonatkozású?

Bognár Ferencné képviselő: Igen, de ezt még egyszer zárt ülésre betudnánk-e vinni, mert a
kérelmet írt az önkormányzathoz a napokban. 

Ferenczi Gábor polgármester: Hát, ha ez rövid, akkor most is el tudunk rendelni zárt ülést.
Csak fejezzük be, a nyilvános ülést én azt javaslom. Szeretne még valaki, valamilyen dolgot
felvetni? Ha nem, akkor megköszönöm mindenkinek a részvételt,  a munkáját. Igen, tessék
ügyvéd úr.

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Többször felvetettem, viszont itt van alpolgármester úr is és
pont jó, hogy a vörösiszap kártérítés, és aztán én nem is kívánok többet ezzel foglalkozni,
kártérítés, kártalanítás. Tehát ahol szolgálatok, szeretetszolgálatok, így göngyölítve mondom,
vállalták el az ingó kártalanítást. Ugye rengeteg devecseri nem lett kielégítve. Nekem rágják a
fülemet. De szerintem nem csak nekem, még a jelenlévőknek is. Meg tartozik egy kicsit a
vörösiszap  munkacsoportra  is,  hogy én  úgy gondolnám,  ha  nem is  egy gyűlésre,  de  egy
képviselő-testületi ülésre, egy nyíltra meg kellene hívni ezeknek az egyházi szervezeteknek a
képviselőit, hogy mégis mi az elképzelésük, mert ez még egy elvarratlan száll maradt. Az a
baj, hogy ez az önkormányzaton maradt, ez az elvarratlan száll.  Hogy esetleg erre lenne mód
és lehetőség. Segély szervezetek, karitatív szervezetek.

Kovács László alpolgármester: Volt ebben egyházi. 

Holczinger László képviselő: Tudnak pénzt adni?

Dr.  Németh  Ákos  Pál  ügyvéd: Nem.  Ők  vállalták,  saját  maguk  vállalták,  és  ehhez  az
önkormányzat is hozzájárult. Tehát az önkormányzatnak is kvázi van ebben felelőssége, hogy
majd ők dotálják ezeket az ingóságokat. És ez nem történt meg.

Kovács László alpolgármester: De, de, volt.

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Részben igen. De valahol nem.

Kovács  László  alpolgármester: Egy-két  eset  van.  Annak  idején  a  kormánnyal  történt
megállapodás  alapján  úgy  volt,  hogy  1.500.000,-Ft  értékig  ők  az  ingóságok  tekintetében
megteszik a kárenyhítést. Tehát, hogy részt vesznek benne. Úgy tudom, hogy Devecserben
ennek zöme megtörtént. Akinek ennél nagyobb volt a keletkezett kára, ott maradt még hiány,
amit ügyvéd úr mond. Ott lehet.

Dr.  Németh Ákos  Pál  ügyvéd: Most  nem azt  mondom,  hogy a  Máltai  Szeretetszolgálat



csinált garázst, ez-azt. 

Kovács László alpolgármester: Nem a garázs, bocsánat. Ki volt osztva.

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Én most csak példaként mondtam. 

Kovács László alpolgármester: Sőt a garázsok abból lettek. De ki volt osztva. Tehát ki volt
osztva még egyszer mondom. Tehát a családok, a károsult családok azok elosztásra kerültek,
és  ezt  aljegyző asszony annyira  jól  tudja,  mint  én,  hiszen egész eddig bent  volt  ebben a
devecseri történetben. Tehát ki lettek osztva. Meg volt, hogy ki az, aki a karitászhoz kerül, ki
az, aki a Máltához, ki az, aki a Vöröskereszthez. Mondjuk a Vöröskereszt ebben nem vett
részt, mert ők általánosan mindenkinek vettek tv.-t, hűtőt. 

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Csak azért, mert függő megállapodások vannak. 

Kovács  László  alpolgármester: Akkor azért  térjünk rá  vissza  ügyvéd úr,  úgy gondolom
konkrétan, hogy erről mi a helyzet.

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Össze vannak gyűjtve a papírok és azért kellene.

Kovács László alpolgármester: Mert én nagyon szívesen. Mert én nem azt mondom, hogy
nem  jár.  Bocsánat,  elnézést  kérek.  Én  azt  mondom,  hogy  e  tekintetben  történt  már
kárenyhítés.
 
Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Én nem azt mondom, hogy nem történt. Valahol nem történt
és ők benyújtották a jegyző és a hivatal részére. Függő.

Kovács László alpolgármester: Sőt nem is egyszer, kétszer. 

Dr.  Németh  Ákos  Pál  ügyvéd: Be  is  nyújtották,  mert  volt  erre  egy  felhívás.  Ebben
mindenképpen intézkedni kell egyrészt, nehogy elévüljön. A másik egyszer és mindenkorra
pontot kellene tenni a végére és akkor vörösiszap ezen része lezárult.

Kovács László alpolgármester: Meg úgy is van a nem vagyoni kár.

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Bocs, hogy ezt itt felvetettem.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem. Nagyon fontos és jogos.

Kovács László alpolgármester: Így van. Partner vagyok benne.

Ferenczi Gábor polgármester: Intézzük.

Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Elnézést, hogy csak így felvetettem.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem. Köszönjük. Én meg majdnem kifelejtettem egy 
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