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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi; 
Oktatási, Kulturális és Sport; valamint Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi 
Bizottságainak 2016. március 29-én (kedden) 13 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános 
üléséről. 

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

Jelen vannak:      Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

  Holczinger László bizottság elnöke
Óvári Márton
Mayer Gábor bizottsági tagok

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Mayer Gábor bizottság elnöke
Bognár Ferencné
Horváth Csaba bizottsági tagok

Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság:

Óvári Márton bizottság elnöke
Holczinger László
Bognár Ferencné
Rosta Zoltán   bizottsági tagok

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

Távolmaradásukat előzetesen nem jelentették be:
Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja,
Boldizsár Zsolt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja



Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
Varga Tamás Devecser ÖTE
Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Vörös Istvánné jegyzőkönyvvezető

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Köszöntöm az ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 
1 fő bizottsági tagsági hely üres és a megválasztott 4 fő bizottsági tagból 3 fő van jelen. 

A nyilvános ülést megnyitom.

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

A nyilvános ülést megnyitom.

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

A nyilvános ülést megnyitom.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Javaslom a nyilvános ülés napirendi 
pontjainak elfogadását a kiküldött meghívóval megegyezően. A jelenlévő bizottsági tagok 
száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal –  egyhangúlag –  a napirendet az 
alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D

T á r g y : Előadó:



1./ Devecser város Helyi Építési Szabályzatának, valamint 
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 14/2006. (III.01.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 

Ferenczi Gábor
polgármester

2./ A gyermekétkeztetés intézményi, a helyettes szülői ellátás 
térítési díjáról, valamint a személyi térítési díjak 
megállapításánál figyelembe vehető kedvezményekről szóló 
2/2005. (II.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

3./ Az állattartásról szóló 53/2004.(XII.01.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése

Ferenczi Gábor
polgármester

4./ Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
2015. évi munkájáról, tájékoztató a 2016. évi Városnapok 
tervezéséről 

Ferenczi Gábor
polgármester

5./ Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Ferenczi Gábor
polgármester

6./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Ferenczi Gábor
polgármester

7./ Támogatási kérelmek Ferenczi Gábor
polgármester

8./ Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével 
kapcsolatban

Ferenczi Gábor
polgármester

9./ Leposa Krisztián kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

10./ Fekete István Vadásztársaság Ajka és Képesfa 
Vadásztársaság Káptalanfa kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

13./ Tájékoztatás a Devecser, 0623/2. hrsz.-ú ingatlanról 
elszállított tartályok ügyében hozott ügyészségi döntésről

Ferenczi Gábor
polgármester

14./ TOP-3.1.1-15 pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő 
tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

15./ TOP-4.2.1-15 pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő 
tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

16./ TOP-4.1.1-15 pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő 
tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

17./ TOP-2.1.3-15 pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő 
tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

18./ TOP-5.2.1-15 pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő 
tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor
polgármester

19./ 0312/1 hrsz-ú ingatlanon fásítási tevékenység elvégzése 
érdekében csemetefa beszerzése 

Ferenczi Gábor
polgármester



20./ Startmunka program – Bio- és megújuló energia – ágaprító 
gép beszerzése

Ferenczi Gábor
polgármester

21./ Startmunka program –  Mezőgazdaság –  aszaló szekrény 
beszerzése

Ferenczi Gábor
polgármester

22./ Startmunka program –Betonelem gyártás –  bontókalapács 
beszerzése

Ferenczi Gábor
polgármester

23./ Startmunka program – Bio- és megújuló energia – mulcsozó 
beszerzése

Ferenczi Gábor
polgármester

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság tagja: Javaslom a nyilvános ülés  napirendi  pontjainak 
elfogadását a kiküldött meghívóval megegyezően. A jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a 
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. 

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

N A P I R E N D

T á r g y : Előadó:

1./ Devecser város Helyi Építési Szabályzatának, valamint 
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 14/2006. (III.01.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 

Ferenczi Gábor
polgármester

5./ Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Ferenczi Gábor
polgármester

6./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
munkájáról

Ferenczi Gábor
polgármester

9./ Leposa Krisztián kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

10./ Fekete István Vadásztársaság Ajka és Képesfa 
Vadásztársaság Káptalanfa kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

13./ Tájékoztatás a Devecser, 0623/2. hrsz.-ú ingatlanról 
elszállított tartályok ügyében hozott ügyészségi döntésről

Ferenczi Gábor
polgármester

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság  tagja: Javaslom a nyilvános ülés napirendi pontjainak elfogadását a kiküldött 
meghívóval megegyezően. A jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő 
vesz részt. 



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

N A P I R E N D

T á r g y : Előadó:

4./ Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
2015.  évi  munkájáról,  tájékoztató  a  2016.  évi  Városnapok 
tervezéséről 

Ferenczi Gábor
polgármester

11./ A Devecseri Város Könyvtár és Művelődési Ház zárva 
tartása

Ferenczi Gábor
polgármester

12./ A Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda zárva 
tartása 

Ferenczi Gábor
polgármester

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:  

Devecser város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 14/2006. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági  tagok  megkapták.  A  következő  kérdésem  merül  fel  ezzel  az  előterjesztéssel 
kapcsolatban,  mert  én  jeleztem  a  jegyző  úrnak  több  alkalommal,  hogy  milyen  dolgokat 
kellene  még  figyelembe  venni,  de  azok  sajnos  elmaradtak  és  azok  nem  kerültek  itt 
megjelölésre és beterjesztésre.

Bendes István jegyző: Mindjárt mondom.

Boldizsár Zsolt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Egy pillanat  hadd fejezzem be még.  Nem 
találom egyébként magán a helyszínrajzon és a Devecser alaptérképén a kereskedelmi célú 
terület  megjelölését.  Nem  találom  egy  olyan  vállalkozói  övezetnél,  mint  a  Gallusnál  a 
magasabb beépítésnek a lehetőségét, mert földterületen is meg van határozva az 5 hektáros 
terület és ott a 4,5 m. A 8-as fő közlekedési út, ezen úgy nem szerepel külön, hogy amit mi 
kértünk, hogy a székpusztai megközelítés, valamint azoknak a területeknek a megközelítése, 
aminek szerepelnie kellene. Nem találom, az úgynevezett ipari területnek a kijelölését a tik-
hegyi  gyümölcsösnél,  amit  részleteztünk.  És  nem  találom  külön  egy  fejezeteben  az 



úgynevezett  felszíni  vízelvezetéseket,  ami  tulajdonképpen  része  kellene  lenni  ennek  a 
rendezési tervnek. A szabályozási előírásoknál ugyan minden figyelembe van véve az 5 m-es 
telekhatártól, az 5 m-es sávban az eltérő besorolású telek, a szomszédos ingatlanoknál az erdő 
telepítés  ezek  figyelembe  vannak  véve,  de  a  4,5  m legnagyobb  megengedhető  magasság 
bárhol,  ahol ipari  területként van nyilvántartva ez a 37. § 4) bekezdésénél szereplő,  hogy 
szabadon  álló  épületnél  1  %-ban  beépítés  mértékűt,  de  hogyha  már  egy  felső  rendszerű 
berendezést kívánunk elhelyezni azt már, nem lehet. Ezeket jó lett volna, hogyha a tervezővel 
itt át tudtuk volna beszélni, mert így megmondom őszintén, hogy nagyon aggályos ennek a 
rendezési tervnek az ilyen fajta módosítása. Figyelembe van véve, hogy a kialakított ipari 
parknál a régészeti feltárás be van jelölve, hogy mely területen, milyen rendszerek vannak. Én 
egyetértek  ezekkel,  de  magán az  alaptérképen  nem látom azt  a  módosítást  sem,  amit  ott 
kértünk. Vagy az ott egy későbbi időpontba kerül megállapításra, az úgynevezett zöldségesnél 
az értékesítés lehetősége? Ezeknek a figyelembe vételével kérnék én véleményt, és majd a 
jegyző úrtól kérem a választ, mert rendezési terv rendeletet nem lehet mindig módosítani, 
mert le van egyeztetve és ennek megvan a folyamata, mert ha ezek hiányoznak, akkor az 
összes hatóságot, minden szervet meg kell keresnünk. Köszönöm szépen.  

Bendes István jegyző: Ugye volt egy nagy álmunk, hogy mi minden oldódjon meg és volt 
ugye egy kis lehetőségünk a 8-as miatt.  És a 8-as miatt  mondtuk, hogy pár apróság még 
bekerülhet, ami a legfontosabb volt az 5 m-es dolog itt a mostan betelepülő vállalkozóinkat 
ezzel segítsük ez megoldódott. De a nagy álom, amiről beszéltünk, az elhangzott, hogy annak 
az  időintervalluma  az  nem  ennyi,  itt  meg  azt  elmondtuk,  hogy  december  végéig,  ezek 
gyorsítva meglegyenek, hogy legalább azok a vállalkozók, akik idejöttek hozzánk ez legalább 
megoldódjon. Ez nem bírt el többet, azzal a határidő intervallummal, amiben ezt meg akartuk 
oldani, hogy december végéig meglegyen. Így is átcsúsztunk az idei évre, mert a fehérvári 
főépítész  eddigre  tudta  kiadni  az  anyagot,  2-3  héttel  tudtuk  volna  előbbre  hozni  emiatt 
rendkívüli ülést tartani, de tulajdonképpen nem sikerült, de nem lehet ennél többet ebben az 
anyagban megcsinálni.  Ott  van az elképzelési  anyag a Völgyzugolyosoknál,  amit igazából 
szeretnénk még megoldatni, az a közel 1 oldalnyi anyag, amit a Lacinak át is küldtem múltkor 
egy részét, hogy még a Laci beleírja, hogy még mi legyen. Közben azt is átküldtük Pestre.  
Most két lehetőség van. Ennél ezzel többet nem is tudtunk volna, nem tudták volna keresztül 
vinni  a  szakhatóságokon,  akiknek megküldtük.  Ma beszéltem éppen az  ajkai  főépítésszel, 
Hornyák úrral, mert ebbe is be kellett vonni, mert valamilyen főépítész kellett, mert különben, 
ezt sem tudtuk volna keresztül vinni. Két lehetősége is van az Önkormányzatnak. Az egyik az, 
hogyha még azok az elgondolások, amiket  összeírtunk idén megoldódjanak az év végéig, 
akkor, hogyha ezt idén májusban legkésőbb el tudjuk indítani, akkor ez év végéig ez még meg 
is oldódhat. Ami azt jelenti, hogy még a régi OTÉK szerint módosítanánk tulajdonképpen a 
jelenlegi szabályozási tervünket. Vagy, ha azt mondjuk, hogy nem fejezzük be idén az eljárást, 
hanem átcsúszunk vele, lefuttatjuk vele egy komplett éves kész anyagot, akkor azt jelenti jövő 
év, ha elindítjuk májusban, akkor jövő év májusa mire befejezzük, vagy április vége. Akkor 
viszont már úgy kell megcsináltatni a rendezési tervünket, hogy meg kell felelni a jelenlegi, 
az új OTÉK-nak is. Az ajkaiak, amit most csinálnak, azt úgy csinálják, hogy az új OTÉK-nak 
kell  megfelelni.  Ők  küldték  az  új  anyagot,  hogy ők  most  már  hol  tartanak.  Nekünk  ezt 
véleményezni kell, mert határos település vagyunk ugye Ajkával. Ők bevállalták, hogy jövő 
évben fejezik ezt be. Tehát van lehetőségünk, hogy azok az álmok, amik ott vannak, amelyek 
meg fogalmazódtak ez év végéig befejezzük.  Ebben az esetben el  kell  indítani legkésőbb 
májusban az anyagot. Akkor ez még év végéig átfut, de akkor ez még úgy fut át, hogy még 
mindenféleképpen a régi OTÉK szellemében valósul meg, amit viszont 2018 után szintén 
módosítanunk kell, ami viszont nagyon közel van. Vagy azt mondja az Önkormányzat, hogy 
nem csináljuk már meg az új építési szabályzatnak megfelelően. Nem igazán kerül az sokkal 



többe,  de akkor  tudomásul  vesszük,  hogy ennek a kifutása tényleg hosszabb lesz,  mert  a 
hatóságoknak, az új OTÉK szerinti anyagot küldjük ők is egy kicsit más szemmel és kicsit  
hosszabban  nézik.  Minden  szakhatósági  eljárás  a  végsőkig  ki  fog  futni.  Tehát  a  saját 
határidejét  bőven  be  fogja  tartani.  Akkor  jövő év  áprilisában  lehet  egy úgy szabályozási 
tervünk, amiben már a Meggyeserdőtől elkezdve, meg mindent, amit a Laci itt felsorolt ez 
mind a helyére kerülhet, de az 1 év. De el kell dönteni, hogy melyik irányba induljunk és 
annak megfelelően, hogy ne is csússzunk, tehát ne várjuk meg a következő hó végét, hanem 
annak szellemében, ami kialakult. Főleg Laci tud segíteni, mert több rendezési tervben részt 
vett.  Én is  csak  ő még többen.  Tehát  el  kell  döntenie  a  testületnek,  hogy melyik  verziót 
gondolja. Akkor annak a verziónak előkészítenék a kiírási felhívását először. Megküldenénk a 
Völgyzugolynak, mert ők viszonylag kedvező ajánlatot tudnak nekünk, annak függvényében 
tenni, most egymás után megcsinálták a két tervet, és nagyon jól sikerült különösen a NIF 
által fizetett terv és a NIF elfogadta azt, amit ők kértek. Minden rendelkezésükre áll nekik 
tulajdonképpen, hogy ők dolgozni tudjanak. Bármelyik verzióban partnerek ők is. Tehát ők 
abban gondolkodtak, hogy az 1 éves verziót kellene megfutnunk és csináljuk az új OTÉK 
szerint, hogyha már egyszer neki ugrunk, és akkor legyen teljesen rendben és akkor feleljen 
meg  az  új  jogszabályoknak  is.  Azoknak  a  megfogalmazásoknak,  az  abban  meghatározott 
előírásoknak, meg az abban megadott szakszavaknak, meg ami annak megfelel. De az 1 év. 
De ahhoz az kell, hogy a Képviselő-testület azt mondja, igen. De akkor még megküldjük más 
tervezőknek, akit javasolnak a testületi tagok, hogy adjanak minél többen árajánlatot, mert az 
nekünk csak jó, hátha még van, aki tud alámenni. Nehéz elképzelni. Tehát menjen és fussuk 
meg ezt a kört  és akkor megoldható lenne,  hogy 1 éven belül a megújítástól számított  új 
OTÉK-nak megfelelő és minden álmunkat, problémánkat tartalmazó rendezési terve lehetne a 
városnak. De az 1 év akkor, ha azt mondjuk, hogy az új OTÉK. De, ha azt mondjuk nem.

Kozma György képviselő megérkezett az ülésterembe 13:11 órakor.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: És ez mennyibe kerül akkor? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: 4-5 millió forint. 

Bendes István jegyző: Ha annyira olyat találunk, akkor ez lehet 10-12 is. Tehát ezek már 
nem olcsók.  És  az  a  baj,  jelenleg  ezeknek viszonylag  a  mostani  rendelet  szerint  nincsen 
pályázati  támogatottsága,  tehát  saját  erőből  kell  lefutni.  Be is  terveztünk emiatt  rendezési 
pénzt azzal, hogy idén kezdettel, jövő év befejezéssel megtesszük.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: És az új, vagy a régi az úgymond szigorúbb?

Bendes István jegyző: Az új. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Az új a szigorúbb. 

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



Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Viszont a következő időszakban nehogy az legyen, 
hogy a régit már nem fogadják el és akkor 2017-ben kitalálják, hogy újat kell.

Bendes István jegyző: Az az elképzelés, hogy 2018 után, aki hozzá akar nyúlni a rendezési 
tervéhez, az csak az új OTÉK szerint csinálhatja. Az is elképzelés, hogy kötelezni kívánják az 
önkormányzatokat, hogy csinálja meg. De most maradjunk annyiban, ha kötelezni kívánja, 
hogy ez egy nagyon macerás történet. Egy kis település vonatkozásában is sok millió forintról 
beszélünk. Hogyha nem lesz ennek, mint utoljára. Mikor volt utoljára? 2010-ben.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: 2012-ben módosult. 

Bendes István jegyző: A környékén volt központi forrás arra, sőt 1 évvel előbb, de 2012-ben 
volt utoljára forrásoldal arra, hogy a rendezési tervekhez lehetett pályázatot benyújtani és igen 
is  mindenki  kapott,  aki  beadta,  hogy  a  rendezési  tervét  akarja  módosítani  az  akkori 
előírásoknak  megfelelően,  az  mindenki  megkapta  a  maga  nagyságrendjének  megfelelő 
támogatási összeget. De jelenleg nincs ilyen kiírás.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Igen.  Köszönöm  szépen.  Megnyugtató  a 
válaszod. De kettő dolog azért, amit mégiscsak felvetek, azért csak hiányzik. Hiányzik az úgy 
nevezett csomópont, mert, ahogy itt a tervet nézzük, gyakorlatilag a közforgalom visszakerül.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe 13:14 órakor.

Bendes István jegyző: A 8-asról van szó ugye?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen a 8-as. Valamint hiányzik a 8-as mellett, 
amit mindjárt jeleztünk ennek az ipari területnek a kialakítása, mert ez nagyon kapcsolódik a 
8-as  főútvonalhoz  a  lecsatlakozás  miatt.  Na,  most,  ha  ez  a  kettő  szerepelne,  akkor  azt 
mondom, hogy minden továbbiak nélkül.   

Bendes István jegyző: Én beszélek velük ez ügyben.

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

Bendes István jegyző: Melyik lesz az első?

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ezt beszéltük is akkor, amikor itt voltak és akkor 
mondták már. 

Bendes István jegyző: Itt volt a Kéthelyi Márton.

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



Bendes István jegyző: Az ülésig elérjük őket.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. De tulajdonképpen addig, ha nem kerül be, 
akkor  nem tudunk  pályázni  ipari  park  kialakítására.  Na,  most  mivel  az  ipari  struktúra  a 
szennyvízen  kívül  minden  ott  van,  gyakorlatilag,  hogy  mikor  tudjuk  az  ingatlanokat 
megszerezni,  vagy,  hogy  milyen  formában  az  egy  más  kérdés.  De  ha  az  ipari  park 
kialakítására lesz lehetőségünk, akkor nem tudunk pályázni, mert nem szerepel a rendezési 
tervünkben.

Bendes  István  jegyző: Hát  a  másik  probléma,  azért  hadd  mondjam  el,  ipari  terület 
vonatkozásában mivel a megyében és az alap elképzelés az, hogy a megyei rendezési tervben 
is a Meggyeserdő került csak be, mint igazán ipari dolog. Tehát a Meggyeserdő területen van 
ipari parkká alakításává módunk és lehetőségünk, de másra nem.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De, ha nem ipari  parkot, akkor vállalkozói 
övezetnek nevezzük.

Bendes István jegyző: Nem egyről beszélünk. Az ipari parknak emlékezzünk vissza, hogy a 
város mindig mondta a Meggyeserdőt, és a Meggyeserdő be is került a Veszprém megyei 
rendezési tervbe. A Meggyeserdő úgy is fut, mint ipari parknak fejlesztendő terület. Tehát az 
él ma jelenleg akként, hogy pályázhat a város. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De ha vállalkozói övezetként van megjelölve?

Bendes István jegyző: Akkor az egy másik. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor az egy kiskapu, ami itt lehet.

Bendes István jegyző: Igen, így van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Igen,  akkor  a  bizottsági  tagoktól  kérek 
véleményt. Ha esetleg van valakinek kérdése, akkor tegye meg. Igen tessék parancsolni.  

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Nekem az lenne igazából a kérdésem, az elnök úrtól, képviselőktől, hogy az 
új  ipari  park terület  kijelölést  a 8-as csomóponti,  illetve a meggyeserdei  laktanyát  többek 
között. De egy kicsit elevenítsük fel, a jegyző úr ki tud segíteni, hogy a bányaterület az a rész 
ahonnan a rengeteg földet elhordták az iszaptározó mellett. A gazdasági terület módosítás 5 
m-es magasságig és egyebek. Árpád utcai parkoló, ami jelenleg most is parkoló. 

Bendes István jegyző: Így van.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: A szivattyúháznál nem jutottam igazán dűlőre.  A kérdésem a következő. 
Lehetne-e csereberélni még, hogy egy olyan prioritást élvező dolgot kicserélni a szivattyúház 



tervezéssel, amit felsorolt elnök úr, illetve én is elmondtam. Igazából nem értem, hogy miért 
olyan sürgős és nem értem miért élvezi azt a prioritást, hogy az első helyen azt jelöljük meg, 
hogy a szivattyú háznak a tervezése, vagy építése, a széki tavi terület az.

Bendes István jegyző: Az csak azért került bele, mert a szivattyúház nem ott szerepelt  a 
rajzokon ahol valójában van, hanem úgy szerepelt, hogy mintha bent lenne a tó közepén, vagy 
a tóban legalábbis és azért került a helyére, mert a valóságos állapot feltüntetése nem okozott 
különösebb nehézséget. Egyet tudni kell. Jelenpillanatban ez a terv fehérváron keresztül ment, 
a  főépítész  ezt  így  jóváhagyta.  Amit  kérdésként  viszont  én  sem  tudok,  gyorsan  holnap 
letisztázzuk, mert itt volt a Kéthelyi Márton és azt mondta a 8-as számú csomópont igazából, 
mivel  NIF-es  dolog  miatt  is  a  helyén  van,  és  ez  fent  lehet.  De,  ha  ez  így  nem látható 
egyértelműen, akkor viszont a helyére kell tenni, mert akkor NIF-es pályázattal megoldódott 
nekünk,  hogy a 8-as csomópontú dolgunk az úgy szerepeljen,  az,  ahogy ott  jóváhagyásra 
került és elfogadta maga a NIF is és azt elfogadtuk egy korábbi rendeletünkben. Tehát van 
egy korábbi rendelet módosításunk, mert a NIF-es az gyorsabban átment. Ez a kicsi módosítás 
még  belefért  és  akkor  jött  még,  hogy akkor  akarunk  még  egy  nagyobbat.  Annak  is,  ha 
mindenki  emlékszik  rá,  annak is  ott  van  egy árajánlata,  mert  az  is  megérkezett  anno,  de 
nyilván most azt is ki  kell írni.  De kaptunk mi önkormányzat ajánlatot a Völgyzugolytól, 
hogyha azt a pályázatot akarjuk, akkor nyugodtan betehetjük. De azt annak idején kiosztottuk 
mindenkinek, de akkor nem lett vele tovább foglalkozva, mert volt egy vita akkoriban az 
építészek között is, hogy engedi-e a felsőbb jogszabály azt, hogy hozzányúljanak 2018-ig a 
rendezési tervükhöz, és ha igen, akkor milyen formában. Tehát ez szép lassan oldódott meg. 
Ott fent eldöntötték, hogy hozzá lehet nyúlni. A hozzányúlás módja meg ez lett, amit az előbb 
mondtam, hogy igen, akkor akár ez év végéig is módosíthatjuk még akkor még a régi OTÉK 
szerint, de akkor december 31-ig elfogadott rendeletnek kell lenni. Ha január 1-jén fogadja el 
a testület, akkor már az új OTÉK-nak kell lenni, a régi akkor már nem lehet. És azt mondják a 
tervezők, hogyha már neki  ugrik a város,  akkor  már az új  OTÉK szerint  csináljuk.  Most 
semmi értelme nincsen. Lehet egy esetben, ha azt mondjuk, látunk olyan pályázatot, amihez 
szükségünk lenne egy nagyon gyors tervre. A nagyon gyors az, hogy akkor, ha év végéig, 
mert lát realitást, akár vállalkozó, akár önkormányzat arra, hogy annak birtokában ő tudna 
élni és tud magának vagy a városnak forrásoldalt  szerezni. Mi azt látjuk, hogy a jelenleg 
folyamatban lévő és futó pályázatok többsége mindenképpen ezen időintervallumon belül fut. 
Jelenleg önmagában emiatt kapkodnunk nem kell, vagy legalább nem tudunk róla. De, ha már 
bántjuk, akkor már bántsuk OTÉK szerint. De olcsóbb, ha akként bántjuk, hogy év végéig 
fogadjuk  el,  hogy  az  árakat  rakjuk  a  helyére,  de  még  mindig  a  régi  szabályzatnak 
megfelelően, mert még gyakorlatilag jóváhagyják a hatóságok.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen köszönöm. Én is javaslom egyébként azt 
figyelembe venni, hogy ez a kettő a holnapi testületi ülésig a helyére kerüljön. Akkor azzal a 
feltétellel  fogjuk  majd  javasolni.  De  akinek  még  kérdése,  vagy  véleménye  van,  még 
nyugodtan tegye meg, mert ez egy olyan horderejű dolog, hogy itt mindig a jövőnket fogjuk 
megtervezni  és  ezt  a  tervet  nem  lehet  csak  úgy,  hipp-hopp,  egyik  napról  a  másikra 
módosítgatni, mert az egyik az, hogy nagyon sok pénzbe kerül. A másik az, hogy megvan a 
hatóságoknak, meg a véleményezőknek az a jogköre, hogy üljön rajta 90 napot.

Bendes István jegyző: Így van.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Na, most, ha mindenki ráül a 90 napra és a 
másiknak a véleményét veszi figyelembe, akkor már majdnem 180-nál tartunk. 

Bendes István jegyző: Ne felejtsük, hiszen te tudod a legjobban, hogy kétszer küldjük ugyan 
annak  a  hatóságnak.  Tehát  az  a  húszon valahány hatóság  kétszer  kapja  meg az  anyagot. 
Megkapja egyszer, amikor már úgy elkészült, tehát azt mondja rá már mindenki, hogy ez jó. 
Megkapják. Akkor, amikor ők véleményeznek. Vagy kötelezően előírnak, hogy ennek, meg 
annak így kell bent lenni. Vagy nem hagyja jóvá és ezt akkor vissza kell módosítani. Akkor 
még egyszer össze kell rakni, de akkor mindenkié és akkor megkapja mindenki és csak az azt 
következő állás, amikor gyakorlatilag elfogadtuk és ne felejtsük el, akkor csak az az állás nem 
csak a szakhatóságoknak kell megküldeni, hanem azért, ha neki ugrunk az álom rendezési 
tervünknek,  akkor  igen  is  komoly  lakossági  fórumokat  és  komolyabb,  még  komolyabb 
vállalkozói egyeztetést kell folytatni.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ezek is igényelték volna. Igen köszönöm.

Bendes István jegyző: Igen, ennyi fért bele. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen, de legalább annyit hadd szóljak. Nem 
akarok belebeszélni a mondandódba, de azért azt elvártam volna, hogy a tervezők egy-egy 
alkalommal  ilyenkor,  amikor  a  helyszínen  vannak,  akkor  legalább  a  képviselőkkel  egy 
általános  tájékoztatót  tartottak  volna,  mert  csak  úgy  lehet  előbbre  lépni,  ha  egymás 
gondolatait  megosztjuk,  mert így elbeszélgetünk egymás mellett.  Ők mondják a magukét, 
beteszik, behozzák a hivatalba. Esetleg annyi idő nincs, hogy mindenki abban a pillanatban át 
tudja  nézni,  elmennek  haza,  leteszik  az  asztalra,  3  hónap  múlva  előkapják,  megjött  a 
főépítésznek a levele. Egyeztetnek. Jaj de jó, elfogadta! Szóval így nem működik. További, 
tessék parancsolni. 

Rosta  Zoltán  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: 
Igazából azt veszem ki, hogyha az első alkalommal nem sikerül, akkor megint 90 nap és átfut 
a következő időszakba, ami már azt jelenti, hogy akkor az új szerint kell megcsinálni.

Bendes István jegyző: Igen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: De  az  új  szerinti  egyébként,  hogy  olyan 
módosítások vannak az OTÉK-ban, ami tulajdonképpen nem sok eltérés van az új és a régi 
között.

Bendes István jegyző: Mégis más a megnevezése.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen, más a megnevezése. Szóval az, hogy az 
épületmagasságokat, hogyan határozzuk meg. A korábbi, ami volt azt tulajdonképpen földi 
halandó  nem  érti.  Az  újnál  viszont  az  átlagot  kell  számítani  ez  egy  érthető  dolog. 
Naprakészek.  Érthetőbben  van  megfogalmazva.  Nem  tudományos  eszközök  vannak.  Egy 
matematikai táblázatot kitesznek és mire valaki a végéig ér, hogy tulajdonképpen, hogyan 



tudja kiszámítani, el is felejtette már, hogy mit számol a végén. Szóval ezeket itt módosítani 
fogják és közelebb hozzák. Hőtechnikai előírásokat fogják erőltetni, ami tulajdonképpen az 
H1-es besorolásokat, illetve a H3-as lakóházakat kell építeni, épületeket. Ami azt jelenti, a 
mai technológia egyetlen egy módszere sem felel meg az előírásoknak. 2020-tól kötelező a 
szabvány.  Jelen  pillanatban  nem  kell  betartani,  mondani  sem  kell.  2020-ban  viszont 
mindenkinek kötelező. Na, most ahhoz, hogy Magyarországon olyan épületek épüljenek, mert 
vannak már olyan épületek, azért egy-egy panellakásra majdnem 40 cm hőszigetelést kellene 
rátenni, hogy megfeleljenek a hőtechnikai előírásoknak. Tesznek be 3 rétegű ablakot, közben 
a 2 rétegű is sokkal magasabb, mint a panelnak, meg a hőszigetelt  falnak a hőtechnikája. 
Szóval  ezeket  kellett  volna  közelíteni.  Mi  túllihegtük  ezt  az  egész  energiaszámítási 
módszerünket.  Ez  visszaütött,  de  2020-tól  már  mondom  kötelező.  De  most  próbálják  a 
szakemberek ezeket korrigálni, különféle technológiai rendszerekkel helyre hozni. No, most 
ez az előírás. Mert a fát ugyan úgy kell ültetni, a növényzetet ugyan úgy kell ültetni, ami 
tulajdonképpen a telepítésre vonatkozik, a védőerdőkre. A többinél hiába, csak az elnevezés 
lesz. Ha beépítési övezetnél meghatározzák a 4,5 magasságot, akkor én hiába akarok 5 m-t 
építeni. Most ezek a fékek, amik nem fognak változni. Maximum az előírása lesz más, más 
számot fog kapni. De az épület magasságokat így fogják meghatározni. Azt hiányolom még az 
egészben, hogy egy gazdasági területen, mint pl. a Gallusnál ez érintett ebben a területben 
nem tud újabb silót építeni, mert nincs rá lehetőség. Akkor lesz lehetőség, ha magasságban az 
ilyen épület gépészeti berendezésekre, tárolókra lesz egy olyan előírási lehetőség 30 m-ig ezt 
engedélyezni, vagy engedély nélkül, a technika betartása nélkül be lehet építeni. Nos, ezek, 
amit  most  nem  szabályoznak  itt.  Tessék  további  vélemény.  Amennyiben  nincs  kérdés, 
vélemény akkor a gazdasági bizottságnak javaslom, hogy ezekkel a véleményekkel javasoljuk 
a Képviselő-testületnek elfogadásra úgy, hogy a képviselő-testületi ülésre ez a két módosítás 
kerüljön tisztázásra, valamint kapjunk, egy fed vény tervet mind a kettő részről és akkor ezzel 
a módosítással javasoljuk elfogadásra,  mert a 8-as útnak, magának a rendezési tervének a 
kialakítását e szerint fogadták el. Csak most nem tudom, hogy azok a vélemények bekerültek-
e,  amit  mi  kértünk,  hogy a  Székpusztának  a  megközelítése,  a  tik-hegyi  csomópontnak  a 
megközelítése hogyan történjen, onnan leágazó szervizút kialakítása. Mert ebben nincs bent. 
Pedig ezt elmondtuk akkor is. Köszönöm szépen. 

Dukán Gabriella aljegyző: Kettő határozat lesz a települési szerkezet, meg a rendelet.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./  Devecser Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  8-as  csomópont,  valamint  az 
ipari  park  kialakításának  tisztázását  követően  a  62/2006.(II.28.)  határozatával  elfogadott 
Devecser  Településszerkezeti  Tervét  a  Völgyzugoly  Műhely  Kft.  által  VZM  1278/15 
tervszámon készített  módosításával  az épített  környezet  átalakításáról  és védelméről  szóló 
1997.  évi  LXXVIII.  törvény  9/B.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  az  alábbiak  szerint 
módosítsa:

• A  Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét az 
előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint módosítja.

• A Településszerkezeti Terv rajzi munkarészét  az előterjesztés 
2. mellékletében foglaltak szerint módosítja.

2./ A Képviselő-testület kérje  fel  a polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv 



módosításának elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott településszerkezeti terv 
módosítását küldje meg az állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási 
szerveknek.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

44/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  8-as 
csomópont, valamint az ipari park kialakításának tisztázását követően 
a  62/2006.(II.28.) határozatával elfogadott Devecser 
Településszerkezeti Tervét a Völgyzugoly Műhely Kft. által VZM 
1278/15 tervszámon készített módosításával az épített környezet 
átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítsa:
• A  Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét az 
előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint módosítja.
• A Településszerkezeti Terv rajzi munkarészét  az előterjesztés 
2. mellékletében foglaltak szerint módosítja.

2./ A Képviselő-testület kérje  fel a polgármestert, hogy a 
Településszerkezeti Terv módosításának elfogadásáról a lakosságot 
tájékoztassa, az elfogadott településszerkezeti terv módosítását küldje 
meg az állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási 
szerveknek.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Devecser 
város  Helyi  Építési  Szabályzatának,  valamint  Szabályozási  Tervének jóváhagyásáról  szóló 
14/2006.(III.01.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  önkormányzati  rendeletét 
alkossa meg.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

45/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  



A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy Devecser  város  Helyi  Építési  Szabályzatának,  valamint 
Szabályozási  Tervének  jóváhagyásáról  szóló  14/2006.(III.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét 
alkossa meg.

Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a Szociális,  Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  8-as csomópont,  valamint  az 
ipari  park  kialakításának  tisztázását  követően  a  62/2006.(II.28.) határozatával elfogadott 
Devecser Településszerkezeti Tervét a Völgyzugoly Műhely Kft. által VZM 1278/15 
tervszámon készített módosításával az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint 
módosítsa:

• A  Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét az 
előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint módosítja.

• A Településszerkezeti Terv rajzi munkarészét  az előterjesztés 
2. mellékletében foglaltak szerint módosítja.

2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv 
módosításának elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott településszerkezeti terv 
módosítását küldje meg az állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási 
szerveknek.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

21/2016.     (III.   29  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A  Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  8-as 
csomópont, valamint az ipari park kialakításának tisztázását követően 
a  62/2006.(II.28.) határozatával elfogadott Devecser 
Településszerkezeti Tervét a Völgyzugoly Műhely Kft. által VZM 
1278/15 tervszámon készített módosításával az épített környezet 
átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítsa:

• A  Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét az 
előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint módosítja.

• A Településszerkezeti Terv rajzi munkarészét  az előterjesztés 
2. mellékletében foglaltak szerint módosítja.

2./ A Képviselő-testület kérje  fel  a polgármestert, hogy a 
Településszerkezeti Terv módosításának elfogadásáról a lakosságot 



tájékoztassa, az elfogadott településszerkezeti terv módosítását küldje 
meg az állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási 
szerveknek.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Óvári    Márton     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     elnöke;   
Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a Szociális,  Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy  Devecser  város  Helyi  Építési  Szabályzatának,  valamint  Szabályozási 
Tervének jóváhagyásáról szóló 14/2006.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

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

22/2016.     (III.   29  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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

Devecser város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási 
Tervének  jóváhagyásáról  szóló  14/2006.(III.01.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

2./     Napirendi     pont:  

A gyermekétkeztetés intézményi, a helyettes szülői ellátás térítési díjáról, valamint 
a személyi  térítési  díjak megállapításánál  figyelembe vehető kedvezményekről 
szóló 2/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Először én is úgy gondoltam, mint már az előző étkezési díj megállapításnál 
a nyersanyagárak folyamatosan csökkentek, mindenféle infláció és egyéb stagnál, miért van 
szükség emelésre? De aztán egyeztettem az élelmezésvezetőkkel és az ő javaslatukra én is 
támogatom ezt a 10,- Ft-os emelést minden egyes tételnél. Ugyanis az új élelmezésrendszer 
előírja a korpás kenyeret,  a korpás kiflit,  zsemlét.  Ugye sótlanabbul étkeznek a gyerekek, 
illetve több zöldséget és gyümölcsöt tudnak majd ebből az összegből vásárolni. Ez az összeg 



nem olyan túl nagy és indokolt ezáltal, hogy megtegyük ezt a 10,- Ft-os emelést minden egyes 
tételnél. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm. 

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

Bendes  István  jegyző: Annyival  szeretném  kiegészíteni,  hogy  ezt  külön  határozatban 
elfogadtátok.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
gyermekétkeztetés intézményi, a helyettes szülői ellátás térítési díjáról, valamint a személyi 
térítési díjak megállapításánál figyelembe vehető kedvezményekről szóló 2/2005. (II.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

46/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a gyermekétkeztetés intézményi, a helyettes szülői ellátás térítési 
díjáról, valamint a személyi térítési díjak megállapításánál figyelembe 
vehető kedvezményekről szóló 2/2005. (II.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

3./     Napirendi     pont:  

Az állattartásról szóló 53/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én megnéztem az előterjesztést és hivatkozva 
arra,  hogy  más  rendeletekben  szabályozva  van  ez  a  rendelkezés.  De  azért  bátorkodom 
megkérdezni,  hogy  ezzel  feloldjuk  az  összes  településen  lévő  állattartással  kapcsolatos 
rendeletünket, ebtartást, különféle szarvasmarha, meg az egyéb tartási szabályzatot és nem 
fog-e  ez  visszaütni  bizonyos  területeken?  Mert  hivatkozva arra,  hogy itt  az  élelmiszer,  a 
mezőgazdasági élelmiszer hálózat, meg a hatósági felügyelet majd ez fogja ellátni. Én úgy 
érzem, hogy nem biztos, hogy ez nekünk az itteni érdeket ki fogja itt elégíteni.  

Dukán  Gabriella  aljegyző: Igen,  az  előterjesztés  röviden  tartalmazza  a  lényeget,  hogy 
magasabb  szintű  jogszabállyal  nem  lehet  ellentétes  a  helyi  rendeletünk.  Amikor  volt  a 
közösségi  együttélésről  szóló  rendelettel  kapcsolatosan  a  törvényességi  észrevétel  a 



Kormányhivataltól részéről, egyébként pont ezt a részét is jelezték felénk, hogy a hatósági 
felügyeletről  szóló  törvény  ezt  szabályozza,  és  ezért  célszerű  az  egészet  hatályon  kívül 
helyezni.  Lehetne külön a  macskatartást,  de ott  alaposan meg kellene nézni.  De mivel az 
állattartást szabályozza a törvény, ezért célszerű ezt most hatályon kívül helyezni. 

Bendes István jegyző: Azért is, csakhogy elmondjam, nehogy véletlenül valaki polgárunk 
erre a jogszabályra hivatkozva próbáljon problémás helyzetekben fellépni. Ha erre hivatkozva 
mi  próbálnánk  eljárni,  akkor  kapásból  törvénytelenek  lennénk,  feljebb  viteli  ügynél  azt 
kérdeznék meg, hogy ez még él Devecser városában.

Dukán Gabriella aljegyző: Hatályon kívül kell helyezni.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Jó.  Akkor  javaslom,  hogy  hatályon  kívül 
helyezzük, de adjunk egy tájékoztatást a lakosság részére, hogy helyette a magasabb szintű 
jogszabály van életben és annak a jogszabálynak az előírásait be kell tartani, mert nehogy 
visszaéljünk  azzal,  hogy állandóan  itt  egymásra  mutogassunk,  hogy még  ezt  sem tudjuk 
elintézni.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  az 
állattartásról szóló 53/2004. (XII. 01.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendeletét alkossa meg. 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

47/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy az állattartásról szóló 53/2004. (XII. 01.) rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg. 

4./     Napirendi     pont:  

Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi munkájáról, 
tájékoztató a 2016. évi Városnapok tervezéséről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Üdvözlöm Szente-Takács  Anna  megbízott 
intézményvezetőt. Az  előterjesztést  mindenki  megkapta.  Nagyon  tömör  és  az  egész  évi 
munkát  átölelve  kaptunk  egy  részletes  tájékoztatást  minden  tevékenységről.  Következő 
kérdésem  lenne,  mert  én  úgy  érzem,  hogy  a  2015-ös  évben  egy  kicsit  mellékvágányra 



kerültünk  az  egész  könyvtárral  kapcsolatban  gazdasági  szempontból  is,  valamint  az 
úgynevezett módszertani tevékenységnek a leépítésével. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen 
kiegészítés, vagy olyan tájékoztatás, hogy tulajdonképpen mit tudunk tenni annak érdekében, 
hogy ez a kiesett pénz ez valahogy az önkormányzatnak valamilyen formában megtérüljön. 
Valamint  megmondom őszintén én nem tartottam helyesnek azt  a  megoldást,  hogy a volt 
igazgató asszony ilyen gyorsan elmenjen szabadságra és a felmondási idejét is így töltse le, 
mert azért még lett volna hozzá egy-két kérdésem. De hát már leszámolt. Nem ide tartozik ez 
a  téma. Van-e reményünk arra,  hogy ez az ellátás valamilyen formában visszakerüljön az 
önkormányzathoz, de nem ingyen, hanem, hogy mi el lássuk a feladatot, valamilyen formában 
térítésesen.

Szente-Takács     Anna     Devecseri     Városi     Könyvtár     és     Művelődési     Ház:   Én a jelenlegi 
jogszabály ismerettel csak azt tudom mondani, hogy nem. Jogszabály nem teszi lehetővé, 
hogy munkabérre, működési költségre a KSZR-ben a  kapott,  a megyei könyvtárral 
szerződéssel kötött a városi könyvtári szolgáltatásra. Pont ellentétes. Előtte a mozgókönyvtári 
ellátásnál a normatíva 35 %-a volt  fordítható a  könyvtár működésére, bérköltségre. Ezt a 
2012-es évi 39-es rendelet ezt keresztül húzta, hatályon kívül helyezte. Tehát nem 
engedélyezi. Úgy érzem, hogy pénzt ebből már nem tudunk csinálni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Köszönöm szépen. Én tudom, hogy nem 
lehet, csak azért tettem fel a kérdést hátha van valami háttér információ.

Szente-Takács Anna Devecseri városi Könyvtár és Művelődési Ház: Nincs. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Még jegyző urat szeretném kérdezni.

Bendes     István     jegyző:   Egy megoldás lenne és mi is azért kérdeztük és javasoltuk a megyei 
könyvtár igazgatójának nem volt rossz az az előtte lévő 3 évben való mozgókönyvtári 
rendszernél, a rendszer része, hogy mi konkrétan a 39 ellátott településsel álltunk 
szerződésben és a 39 település magáért az ellátásért fizetett. Azt ma sem tiltaná a jogszabály, 
azt ma sem tiltja semmi, hogy a települések is ugyanúgy, mint a mi településünk is kap egy 
úgynevezett könyvtárra való összeget. Mi olyan 5-6 millió forint körül kapunk, minden 
település, minden kis könyvtár is, minden falu megkapja az 1,2 milliót. Tehát azért az 1,2 
millió forint terhére, mert az nem KSZR pénz.

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

Bendes     István     jegyző:   Mert azt a megye kapja. Tehát ennek a terhére lenne mód és lehetőség, 
hogyha ők akarnának, vagy kérnénk, vagy szeretnénk, hogy Devecser lássa el továbbra is ezt 
a feladatot, hogy lakós arányos, vagy egységesen fix összegű összeg jöjjön be. Mert mi is azt 
számoltuk ki korábban, hogy valahol Devecser városának ez olyan 10 millió forint körüli 
többlet kiadást eredményez, ami a bérekből és a járulékaiból adódik. Tehát, ha ezt a 10 millió 
forintot a 39 ellátott település akár lakós arányosan, akárhogyan tudná ezt finanszírozni, 
ennek gátja nincs, hogy mi megállapodást kössünk, vagy ő is akarjon megállapodást kötni. De 
ahhoz az kell, hogy ő is  akarjon megállapodást kötni. Kötelezni nem lehet rá, mert hiszen 
jelen pillanatban a KSZR összegét a megyei könyvtár felhasználja úgy feléjük is 
könyvvásárlásra, rendezvénytartásra, kisebb eszközök beszerzésére, hogy azt mondja ezért, 



hogy én ellátom nektek ezt a feladatot, mint megyei könyvtár, ezért nekem én tőletek nem 
kell, hogy pénzt kérjek, és ő nem kér. Azzal, hogy ő kiadja ezt a munkát, kiadta ezt a munkát 
pl. Devecsernek, meg akik ezt ellátták, ott megoldható lehetett volna az, hogy azokkal a 
településekkel, nyilván korrekt tájékoztatás mellett megtenni azt, hogy kérem, ezek után ez a 
jövedelemrész eltűnik a forrásoldalból, vagy abból a pénzösszegből, ami felhasználásra került. 
Sőt elmondhatjuk, hogy a KSZR majdnem, sőt nem majdnem, hanem durván közel olyan 10 
millió forinttal magasabb elkölthető pénzről szólt tulajdonképpen, mint a korábbi 
mozgókönyvtári pénzek, mert ha emlékszik a Képviselő-testület, amikor behoztuk a 
számszakit olyan 17-19 millió körüli évi mozgókönyvtári bevétele volt Devecsernek. Ennek 
35 %-át fordíthatta bérre, jövedelemre. A többit meg fordította könyvre, kimozdulásokra, tehát 
el láttuk ezt a feladatot. Most tulajdonképpen a KSZR révén több pénz állt rendelkezésre arra, 
hogy a könyvtárak számára szolgáltatásnyújtás, sőt rendezvények nyújtása történjen. Tehát 
jóval közel 10 millió forinttal magasabb összeg, inkább 8-9 millió forint fordítódott, 
miközben ezt nem vette figyelembe a rendszer, hogy aki ezt a feladatot ellátja, neki bér és 
egyéb vonzatos költsége van. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ezenkívül egyéb költségünk is 
volt, hiszen helyet adtunk, tároltunk, mozgattunk könyveket. Tehát ennek a költségoldala 
valahol eltűnt és azt csak úgy lehetett volna megoldani, hogyha ez időben kiderül és 
gyakorlatilag azok a települések, akik ezt a szolgáltatást kapták velük megfutni egy kört, hogy 
milyen feltételek mellett partnerek-e abban és korábban partnerek voltak, és korábban tetemes 
összeget fizettek be, mert a kapott pénznek, kicsit a duplájánál többet, olyan 650 ezer forint 
környékén fizettek a települések. Ahhoz, hogy ez működni tudjon ehhez jóval kevesebb is 
elég lett volna. Tehát egy olyan 200 és 300 ezer forint közötti összegekből fedezhető lett 
volna, hogy Devecser lássa el továbbra is a feladatot és erre ők is megkapták a forrást az 1,2 
milliót és azt az 1,2 milliót ők már arra fordítják, amire akarják. Fordíthatják a saját 
könyvtárosuk bérére, fordíthatják megbízási bérre, nem mindenhol van főállású könyvtáros. 
Rengeteg településen csak megbízott dolgozó van és annak a bérére, és könyvvásárlására 
fordíthatják annak egy részét, hogy valakitől a könyvtárosi feladatok ellátásához a 
szolgáltatást megveszem. Csakhogy nem tudtuk, hogy ez a dolog így megváltozott. Mire 
kiderült és szóvá tettük a megyei könyvtár felé, hogy ez hogy is van, addigra inkább sértődés 
lett belőle, ahelyett hogy rendeződött volna, hogy kiállja a révészt. Itt Devecser Város 
Önkormányzata által. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Igen,  köszönöm  szépen.  2012-ig  él  az  a 
módszertani  könyvtáros  rendszer,  ami  működött,  hogy  a  települések,  amit  megkaptak 
normatív  támogatást,  annak  a  60%-át  átadták  Devecsernek.  Ez  olyan  19  millió  forintos 
nagyság  volt.  Devecser  ellátta  ezt  a  feladatot.  Ez  2012-ben  a  jogszabály  változással 
megváltozott.  Gyakorlatilag  itt  volt  egy űr,  mert  ezt  részletesen  ki  kellett  volna  tárgyalni 
akkor, amikor ez a jogszabály megjelent és nem kellett volna hirtelen aláírni úgy a szerződést, 
aminek jogkövetkezménye  nincsen,  csak  költségkövetkezménye  és  ezt  most  fogjuk vinni. 
Mert  azért  a  63  millió  forintos  költségvetéshez  a  devecseri  önkormányzatnak  58  millió 
forintot kell hozzátenni, mert csak 5 millió forintos az a támogatás, amit kapunk a normatív 
támogatásban. A településeket most nagyon nehéz rászedni, hogy a saját pénzükből adjanak 
még vissza. Igaz, hogy az a színvonalú szolgáltatás nem lesz biztosítva, ami eddig volt innen 
Devecserből.  De  hát  mindenki  pénzből  él  és  én  hát  látom itt  ezt  az  űrt.  Még  azért  egy 
kérdésem  lenne  a  2016.  évre  tervezett  rendezvényekhez,  úgy  tudom,  a  költségvetés 
tárgyalásánál úgy fogadtuk el a 2016-os rendezvénynél az önerő biztosítását, amennyiben a 
pályázat nyer, akkor lehet rendezni, ugye?

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Igen.



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

Szente-Takács  Anna Devecseri  Városi  Könyvtár és  Művelődési  Ház: Elnök úr  ürülők, 
hogy  megemlítette  a  2016-os  rendezvényeket.  Sajnos  polgármester  úr  nincs  jelen.  A 
városnapokkal kapcsolatban tárgyaltunk Baráth András kollégámmal, polgármester úrral múlt 
héten. Szerettem volna, hogyha ő is jelen lenne. Ő azt szeretné, hogy 3 nap helyett 2 napos 
lenne  a  városnap.  Ugye  mindannyian  tudják,  hogy  4  millió  forint  az  ez  évi  elkölthető 
költségünk  a  rendezvényekre  lényegében.  A  május  1-jét  le  kellett  már  szerveznünk  a 
polgármester úr kérésére, illetve az önök felhatalmazásával. Ez több mint 1 millió forintba fog 
kerülni. Tehát az, hogy egy 3 napos városnapot tartsunk ez kivitelezhetetlen és úgy érezzük az 
András kollégámmal,  hogy a 2 nap is. Polgármester úr azt  a javaslatot adta,  hogy csak a 
fellépőket  fizessük  mi  és  az  önkormányzat  fizeti  a  kiegészítő  szolgáltatásokat.  Tehát 
biztonsági emberek, mobil WC-k, stb. Én ezért szerettem volna, ha a polgármester úr is itt van 
és megkérdezze. Önök, vagy mint a Gazdasági Bizottság elnöke esetleg ön tudna ez irányba 
lépni,  hogy ezekhez képviselő-testületi  felhatalmazás  kell,  hogy mi akármilyen szerződést 
aláírjunk.     

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát ez nagyon nehéz kérdés. 

Szente-Takács  Anna  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház: Mert  a  2  napos 
városnap abszolút nem fér bele a 4 millió forintos költségvetésünkbe. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Ha azt  veszem most  figyelembe,  hogy az 
intézménynek adja oda az önkormányzat a pénzt, vagy az önkormányzat külön szervezi, és 
külön fizeti, akkor gyakorlatilag ugyan ott vagyunk. 

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Igen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Csak valahogy a  költségvetés  nem biztos, 
hogy tudja engedni, hogy ilyen formában 2-3 napot rendezzünk.
 
Szente-Takács  Anna  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház: Én  pont  ezért 
mondtam, hogy a költségvetés.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én erre nem tudok választ adni. Úgy hiszem, 
egyetlen bizottsági tag, képviselő sem tud választ adni.

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Igen. Azt hallottuk 
egy hónapon keresztül a költségvetés tárgyalásánál, hogy nincs pénz, hogy sehol nincs pénz. 
Tehát, hogyha az intézmények fenntartására nincs pénz, akkor gondolom az önkormányzatnál 
nincsen pénz. Tehát ezért mondtam polgármester úrnak, hogy gondolja meg még mindig a 
múlt hét óta, hogy a 2 napból legyen 1 nap. Mert inkább minőségi 1 napot szervezzünk, mint 
2 napot.



Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én még a 2 napot is kevesellem. Megkérdeztem 
pont, hogy elég lesz a pénz.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor azt mondtátok, hogy elég. 
 
Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Azt mondtuk, nem 
lesz elég. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Azért kérdeztem meg, mert én is kevésnek találtam 
ezt az összeget.

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Nem, nem lesz elég. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Beszéltük is ezt ezért.

Szente-Takács Anna Devecseri  Városi  Könyvtár és Művelődési  Ház: Az András is  azt 
mondta, hogy nem lesz elég.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én úgy gondolom, hogy továbbra is azt mondom, 
hogy egy nap azt el sem tudom képzelni, de 3 vagy minimum 2 nap.

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: De miből?

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

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Úgyhogy mellette 
még van más elvárás is. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én továbbra is kevesellem a 2 napot.

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

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Még egyelőre nem 
született döntés ezekben. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Lehet itt 3 napos ünnepeket rendezni.

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: De, ha nincs miből, 
akkor én úgy gondolom, hogy nem. 



Bendes  István  jegyző: Kaphatna  Devecser  városa  5  év  vonatkozására  ugye,  ha  jól 
emlékszem 5 év az elköltendő, vagy 4 év,  5 milliós nagyságrend van számolva Devecser 
városa nagyságrendjére, amit akár 1 év alatt elkölthet a város, akár több éves vonatkozásban. 
De még a kiírás nincs meg. A Leaderrel való egyeztetésnél ott tartunk, hogy az 5 millió forint 
jár a városnak, ennyit tartanak. Tehát minden településre kiszámolták, hogy ennyi pénz van és 
lakosság arányosan mi osztható és Devecser városa, ha benyújtja a pályázatot, 5 millió forint 
erejéig  jóvá  fogja hagyni  várhatóan a  Leader,  hogy az  Devecser  városának jár.  Devecser 
városának kell eldönteni, hogy ezt 1 év alatt akarjuk felhasználni, annak nincs is semmilyen 
kizáró  oka,  vagy  pedig  több  év  vonatkozásában  kívánja  ezt  a  város  felhasználni.  Ez  a 
beadástól  függ,  de  nincs  kiírva,  azért  nem  tudtunk  ilyet  idehozni  a  testület  elé.  De 
számíthatunk egy ilyen nagyságrendű, kifejezetten rendezvény támogató összegre. 

Kozma György képviselő: Mikor lesz ebből valami?

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

Bendes  István  jegyző: Azt  nem  tudom.  Várjuk  mi  is.  Ennek  igazából  kiírásra  kellene 
kerülnie áprilisban. Hogyha kiírnák, akkor ez már nyáron akár mehetne. Ez MVH rendszerű 
pályázat. Aki ezt ismeri. Gyakorlatilag, ha beadta, rendben van, akkor utána az MVH engedi, 
hogy  megrendezzük  azt  a  rendezvényt.  Tehát  jóváhagyja,  a  pályázat  beadását  követően 
megrendezd a rendezvényt, ő majd csak utólag finanszíroz. Egyébként is utólag finanszíroz. 
Ugyanaz a kalap. Nem ad előre semmit. De reálisan erre ma meg van fent a fedezet.    

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen.  Én azt  kérném a megbízott  igazgató 
asszonytól, hogy a következő ülésre dolgozzák ki a 2 napos rendezvénynek a költségét és, 
hogy mit jelent, hogy lássa a Képviselő-testület, mert úgy hiszem, hogy nem szabad elszállni. 
Mert nagyon sajnálnám, hogyha tényleg az eddigi hagyományokhoz képest vissza kellene 
lépnünk. De valamilyen formában a finanszírozást meg kell oldani. De az biztos, hogy a 3 
napot nem tudjuk úgy megoldani, hogyha a 2-re sincs pénzünk.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Légy  szíves,  ha  lehet  2,  illetve  3  nappal  is 
számoljátok át, mivel, hogy itt írtátok is, hogy nem egyharmadával csökkenti a díjat, ha 2 
napos van a 3 napos helyett. Nézzük meg mit jelent, hogyha a péntek csak délutántól estig 
műsor lenne, egy műsor: Azt szeretném mondani, hogyha ez április végére kerül csak ide 
testületire, akkor már késő lesz. Emiatt valamit kéne.

Bendes István jegyző: Biztos, hogy mi azzal számolunk, hogy az egyéb feladatok sem teszik 
lehetővé, hogy a testület ilyen ritkán ülésezzen. 

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

Bendes István jegyző: Szerintem 2 héten belül  újra  ülni  fogunk.  Tehát  húszon valahány 
napirend, nem akarunk ennyit tovább várni. Próbálkoztunk, de nem kibírható. Önöknek sem 
jó.



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

Bendes István jegyző: De nekünk is rossz, hogy ezekkel ilyen sokáig. Igazából az élet majd 
adja.

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

Bendes István jegyző: Arra kell számítaniuk, hogy sűrűbben fogunk ülésezni.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Nem  probléma,  csak  majd  az  időponton 
csiszoljunk.

Bendes  István  jegyző: Nehogy  az  legyen,  hogy  holnap  kelljen  ülni.  De  lelkileg  arra 
készüljön  mindenki,  hogy  a  kéthetenkénti,  legalábbis  nyár  elejéig,  közepéig  arra  lehet 
számítani. 

Kozma György képviselő: Éppen ezzel kapcsolatos a költségkalkuláció, hogy összeírnánk, 
hogy mennyibe  kerül  ez  a  párnap.  A másik  meg  az,  hogy a  forrás  fedezetét  meg  miből 
próbáljuk biztosítani majd, ez pedig a költségvetés kérdése. Közben eszembe jutott, bár nem 
ehhez  a  kérdéshez  kapcsolódik,  de  költségvetési  kérdés  az  is,  hogy  a  költségvetési 
rendeletben nincs bent a polgármester úr által áthárítható keretösszeg. 

Bendes István jegyző: Nem emlékszem.

Kozma György képviselő: Nincs bent.  Erre  kötelezettségünk van egyébként.  Ezt  pótolni 
kell. Tehát annak az időpontnak a meghatározása is szükséges lenne, hogy mikor lesz ez majd 
pótolva.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm szépen.  Én a könyvtárnak és a 
művelődési  ház  dolgozóinak megköszönöm a  tevékenységét.  Nem ártó  szándékkal  tettem 
meg a kritikai megjegyzéseimet, hanem én bízom abban, hogy a jó együttműködés továbbra is 
fennmarad. Lesznek még azért itt költségek, azért a rendezvényen kívül, mert a művelődési 
háznál a vízvezetéknek a javításának a helyreállítását még az unokáink is fogják látni, hogyha 
így marad, mert még a megoldás nincs meg. Ezeket a működéshez szükséges szégyenfoltokat, 
ezeket  meg  nagyon  gyorsan,  mint  önkormányzat  meg  kell  szüntetni  és  tényleg  kulturált 
körülményeket  alakítsunk  ki  itt  az  intézményeknek.  Még  egyszer  megismétlem,  hogy 
megköszönve a tevékenységet. Nem tudom, hogy valaki még hozzá akar szólni. Igen. Tessék. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   A devecseri városnapok rendezvények előkészítéséhez. Igazából ez a keret, 
amit most meghatároztunk ez nagyon szűkös. Annál is inkább mivel újra tervezte a városi 
könyvtár és művelődési ház a városi nőnapot. Ez már a keretet csökkentette 900 ezer forinttal. 
Kellenek az  ilyen rendezvények, nem azért mondom, de azért, jó lenne, ha a Képviselő-
testület is látná, hogy ez évben milyen rendezvények lesznek, pontosan ez költségvetésileg 
mennyibe fog kerülni és akkor esetleg még tudunk melléje pénzt rendelni, hogyha nagyon 
fontosak a rendezvények. Akkor el kell döntenie a testületnek, hogy melyik rendezvény 



mekkora priorirtást élvez. Akkor ez a 2 nap, 3 nap el kell dönteni. Én azt javaslom, hogy 
amellett, hogy kapunk egy 2 napos és 3 napos tervet, azt is tudnunk kellene, hogy az idén 
december 31-ig mi az a rendezvény és az mennyibe fog kerülni körülbelül előreláthatólag. 
Nehogy az legyen, hogy a városnapokat megtartjuk májusban, vagy júniusban és akkor azt 
mondjuk, hogy köszönjük szépen az év hátralévő részében bezárjuk a művelődési házat, vagy 
könyvtárat. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen. Egyetértek.
 
Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság  tagja: Visszatérve  a  beszámolóhoz  én  is  azt  javaslom,  amit  elnök  úr,  hogy 
köszönjük meg a művelődési ház és a városi könyvtár dolgozóinak a 2015-ös munkát. Én egy 
kicsit más oldalról közelíteném meg a KSZR-t mint ahogy a megbízott igazgató asszony a 
bevezető idézetébe is leírta „A kultúra abban a tudatban gyökerezik, hogy vannak dolgok, 
melyek  nem  haszonért  valók,  és  mégis  nélkülözhetetlenek.”  Szerintem  az  idő  be  fogja 
bizonyítani, ez a KSZR lépést, amit az önkormányzat elkövetett a ciklusban, ez a ciklus egyik 
legnagyobb ballépése szerintem.
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Tehát  39  település  ellátásáról  nem szabadott  volna  lemondani  így,  ilyen 
egyszerűen.

Bendes István jegyző: Az a baj, hogy nem mi mondtunk le. Nem lehet állítani. Az, hogy fel 
lett  vetve  az  a  probléma,  hogy  a  város  állja  egyedül  és  erre  azonnal  kivonul  a  megyei 
önkormányzat  ebből  a  történetből  és  mozgásteret  sem  hagyott.  Azért  ne  felejtsük  el  a 
Képviselő-testület azt mondta, hogy kigazdálkodjuk valahogyan a KSZR ellátását. Ezzel a 
felhatalmazással, és ezzel a határozattal mentünk fel a megyei könyvtárhoz és ezt adtuk le a 
megyei könyvtár vezetésének. A megyei könyvtár vezetése azt mondta, hogy nem. Tehát mi a 
testületi döntést mi felvittük korrektül a megyei könyvtár vezetői felé. Leadtuk akkor mi ezt, 
hogy  a  testület  tudja  vállalni,  megoldja  és  a  megye  eldöntötte,  hogy  nem.  Maradjunk 
annyiban, hogy mindenképpen rendezetlen pénzügyi dologról beszélgetünk. Ez számunkra is 
kisült, hogy valami nincs rendben, ebben a történetben és nem biztos, hogy mertek vállalni 
tovább a rendezetlenséget. Azt meg nem vállalták valamilyen okkal, móddal fel, noha testületi 
felhatalmazás  volt,  testületi  határozat  volt,  hogy  erre  meg  kösse  az  Önkormányzattal,  a 
testülettel  magával  a  szerződést.  Jó  akkor  a  Képviselő-testület  biztosítja,  hogy  ennek 
keretében álljuk. Ő meg akkor így megköti a KSZR-t a könyvtárral. Nem a testületen múlott, 
hogy ez elment, azt azért el ne felejtsük!

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Úgy emlékszem a költségvetésnél az volt, hogy 17 millióba kerül. Nekem 
akkor el kellett mennem. Én akkor azt mondtam, azt támogatom, hogy ez maradjon. 

Bendes István jegyző: Ezek miatt.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Vagy különböző okok miatt lett ez?



Bendes István jegyző: Nem, nem. Az a döntés született, hogy a Képviselő-testület biztosítja 
2016-ban ennek a működését és az erről szóló határozat megnézhető, fenn van a honlapon is. 
És mi ezt elvittük a megyei könyvtárhoz és a megyei könyvtár ennek ellenére azt mondta, 
hogy nem.  Mondom még  egyszer,  hogy a  nemnek  az  oka  az,  hogy e  mögött  azért  egy 
rendezetlen  pénzügyi  történet  van.  Ezt  mindenki  érzi  és  látja.  Érezni  kellene  a  testületi 
tagoknak is  én  úgy gondolom és  ők is  érezték  csak,  és  ez  kibukott.  Az lett  volna,  hogy 
vállalja,  a  vállalást  tettük  le  az  asztalukra.  Nem kellett  volna  mást  tenni,  mint  ennek  a 
szellemében megkötni a szerződést a várossal 2016-ra. De ők csak azt mondták, nem. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tényleg az van kint a közvéleményben, 
hogy a testület lemondott a könyvtárról. Nem mondott le. Körbejártam nagyon ezt a témát, ezt 
ismeretségi  körben. Mint ahogy nem mondott  le  önszántából  Zirc  sem, Almádi sem, meg 
hogy a többi se. Észrevette a felügyeleti szerv, hogy most Veszprém, vagy nem Veszprém, 
függetlenül  ettől,  megyei  könyvtárak  bizonyos  fokig  funkcióval  üresek.  Csináltak  egy 
centralizációt, de ez még nem volt elég. Ez a dolog ez el is ment. Sajnos az anyagi, mint 
ahogy  mondta  a  jegyző,  hogy  anyagiak  belejátszottak.  Nem volt  kerek  a  történet,  hadd 
fogalmazzak így.  Nem akarok menni bíróságra, meg semmire sem. De ezért  azt mondták, 
hogy nem. Mi beígérhettünk volna mindent. Én tényleg ezt olyan körökből szedtem össze. 
Nem politikai színezetű, hanem szakmai jellegű. Beígérhettünk volna itt mindet, hogy zsebből 
fizetünk,  meg  az  önkormányzat.  Nem.  Koncentrációt  csináltak  ebben.  Plusz  hozzátéve,  a 
2012-es  rendelet  az  meg  nem  vagyok  biztos,  hogy  egyáltalán  engedélyezi-e,  hogy  mi 
egyezkedjünk a településekkel.

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

Cserny Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság tagja: Nagyon tiltó.  Ez  egy nagyon tiltó 
valami. Akkor jött be az anyagi dolog, amit most említettél. Ezt meg kellett nézni. Ez az egyik 
oldala a KSZR-nek. Én is szégyellem, hogy úgy kellett dönteni. Ebben a testület nem tudott 
dönteni, mint ahogyan máshonnan is elvitték. Pápa szerencsés helyzetben volt.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Azt mondja Cserny úr minden településen elvonták. Akkor Pápa hogyan 
maradt?

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Pápa teljesen speciális. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Devecser is lehetett volna. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ebből a 17 
millióból 2015-ben 8.465.972,- Ft értékű dokumentumot vásároltak meg. Ez nem szállt el ez 
az összeg tulajdonképpen, amit beletett Veszprém megye, annak jó része itt marad, azt tudni 
kell mindenféleképpen. 

Bendes István jegyző: Nem a KSZR-es pénz. Az volt a hozzáállásuk, hogy amit a KSZR-ben 
az utóbbi 3 évben vásároltak könyvet az a megyéé. Itt csak tárolva volt és azt is kérték és 
elvitték az ezzel kapcsolatos nyilvántartó számítógépeket és azt kérték, hogy elviszik az itt 
lévő könyveket. A könyvtár már fel is leltározta az állományt. Nem is tudom, hogy itt van-e 
még, vagy már el is vitték?



Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Még nincsen.

Bendes István jegyző: Még nem vitték el.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Mondanák erre  egy példát.  A KLIK ugye átvette  az iskolákat.  Devecser 
városa pályázta azt a tizenvalahány interaktív táblát. Egy tollvonással átkerült a KLIK-hez, de 
mégis  itt  van  és  a  mi  gyerekeink használják.  A könyvek,  ha  itt  vannak,  akkor  devecseri 
lakosok  használják,  használja  a  térség.   Papíron  kinek  a  tulajdonában  van  az  nem jelent 
semmit se.

Bendes  István  jegyző: Mi  is  mondtuk,  hogy  adunk  neki  helyet.  Azt  mondta  a  megyei 
könyvtár is, hogy a könyvállományt nem érdeke elvinni, mert azt tárolni is kell tudni valahol 
és meg van oldva itt kulturáltan, és itt hagyja. Mégis azt mondta, a vége az lett és az idén 
derült  ki.  Mi  még  azzal  váltunk  el  az  igazgató  asszonytól,  hogy  itt  fog  maradni  a 
könyvállomány.  Ennek  kitalálják  a  módját,  hogy  milyen  a  technikája.  És  nem,  ennek  a 
könyvállományát  is  elviszik.  Valószínű  ennek  is  ilyen  oka  van,  hogyha  mi  tároljuk,  mi 
mozgatjuk, mi tartjuk nyilván, onnantól kezdve, nekik is macerás az a része a történetnek 
ugye 39 településre való kiszállításnál ki készíti el ennek ki és bevételi oldalát,  miközben 
elvitték azokat a gépeket, amiket ezen futtattak. És azért hadd tegyem hozzá, hogy mekkora 
pénzekről  beszélünk.  Elhangzott  így  egy olyan  beszélgetés,  amikor  az  hangzott  el,  ó  de 
mennyi mindent kapott ezért Devecser technikában, eszközben. A szükséges gépek pótlása, 
ilyen 150-300 ezer forintunkba kerül a számítógépeké, 80 ezer forint a fénymásoló. Ezt vitték 
el.  Szóval ne állítsunk, ne akarjuk becsapni mi magunkat azzal,  hogy mi örült  eszközt és 
technikát kaptunk a KSZR lévén. Nem kaptunk. Ennyibe került pótolni új gépekkel. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Annyit még meg kell tennünk a jegyző úrral 
már egyeztettünk, hogy meg kell keresni a megyei könyvtárat, és le kell ülni, tárgyalni, hogy 
az  elmúlt  időszakra  mennyi  támogatást  tudnának  adni,  vagy  el  tudnánk  számolni  a 
szolgáltatással.  Ez  az  egyedüli  út.  A  2012-es  rendelet  megszületését  követően  a 
településekkel,  ha  tárgyalást  folytatott  volna  az  Önkormányzat,  vagy  a  könyvtár  és 
művelődési ház, akkor valószínű,  hogy ők az 500 ezer forintra,  ebből az 1,2 millió forint 
normatív támogatásnak az 50%-át talán még oda is adták volna. 

Bendes István jegyző: Még nem is kellett volna annyi, mint mondtam.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát működésre kellett volna.

Bendes István jegyző: Működésre kellett volna 200-300 ezer forintot. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Na,  de  keveset  kellett  volna  adni,  úgy 
gondolom nyugodtan belementek volna, és nem lenne ez.

Bendes  István  jegyző: Ők  is  sírnak.  Devecser  sokat  nyújtott.  Nekem  már  sok  kinti 
könyvtáros és polgármester panaszkodott, hogy hát, amit innen kaptak, az nem ugyanaz, ami 
most van.  Szívvel, lélekkel csinálta ezt a könyvtár. Szóval én azt mondom, gratulálni kell 
ezért  a  munkáért.  És  igen  a  kintiek  is  azt  mondták,  mi  nem  tettük  meg  a  könyvtárak 



megkeresését ez ügyben, hogy később hozzájárulnának-e mondván erre előbb adjon áment a 
megyei könyvtár igazgatója. Ha áment mond, akkor megkeressük az önkormányzatokat, hogy 
csekélyebb összeggel mit szólnak hozzá egyáltalán gondolatban. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A szakmai ellátottságot is meg kérdő 
jelezte a megyei könyvtár. Ez volt az utolsó információm.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Hát  én  ezzel  vitatkoznék,  hogy  nincsen 
szakmai ellátás, mert azért jelenlegi állományra sértő.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem erről szólt.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tudom, tudom, mindent elő lehet írni. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem akarom ezt a részét.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ami most kint van, az forgásban van, vagy csak 
most bent van a raktárban? 

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Most semmi sincsen. 
Ki kellett vonni a forgalomból.

Bognár Ferencné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja 14:03 órakor kiment az ülésteremből. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igazából bent áll a raktárban. 

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Áprilisra várható, 
hogy elviszik. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Mind amellett én is csak megerősíteni 
tudom, hogy mindenképpen meg kell köszönni a könyvtár dolgozóinak az itt végzett munkát 
ebben biztosan egyetértünk. Egy tételes rendezvénytervet, a költségeket lebontva a 
rendezvényekre, mert jut eszünkbe még majd számtalannál, szebbnél szebb gondolat, hogy 
rendezvény van, és akkor elúszunk. Jó ezt megcsináljuk, mert kérte ez meg, amaz, és akkor 
szeptemberben azt fogjuk észrevenni, nincsen pénzem rá. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: De mármost nincs rá pénz. 

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Az a baj, nekünk van 
egy egész éves rendezvénytervünk.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ezt kell betartani.



Szente-Takács  Anna  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház: Csak  most 
polgármester úr május 29-ére kérte, hogy városi gyerek napot rendezzünk. Akkor mit tudunk 
tenni?

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Fizesse.

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Én?

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem, aki megrendeli. 

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Polgármester úr?

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Így  van.  Segítséget  és  szponzort 
keresni hozzá. 

Szente-Takács  Anna  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház: Devecserben 
többször is elhangzott a költségvetés tárgyalása napján, olyan költséggel, ami még nincs jelen 
pillanatban az asztalunkon, olyannal nem tervezhetünk. Talán Holczinger képviselő úr, vagy 
elnök úr mondta, vagy nem tudom.

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

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Ami egyébként így el 
is  hangzott.  Polgármester úr mindig azt mondja,  majd szerzek szponzort,  csak még eddig 
senkit nem mutatott fel.

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

Szente-Takács  Anna  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház: Most  500  ezer 
forintos  színházi  előadásokat  akar  idehozni,  és  amikor  megtagadtam a szerződés  aláírását 
megsértődött. Ez most bocsánat, hogy elmondom.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Teljesen igazad van. Ez tény. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Másképp  nem  működik.  Ha  elkötelezzük 
magunkat  és  folyamatosan próbálunk a  költségvetésből  faragni  és  csak előkészítés  nélkül 
kötünk szerződéseket, akkor biztos, hogy elcsúszunk. 

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Van olyan, hogy a 
polgármester úr mindent lebeszél a színházzal addigra. Szerintem fel kell mérni az igényeket. 
Nem egy réteg  háttér  előadást  kell  idehozni,  nem politikai  töltetű  darabot,  hogy finoman 
fejezzem ki magamat. 

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



Szente-Takács  Anna  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház: Ami  több, 
koncentrálódik és nem egy félmilliós előadás. Igen, megsértődött, hogy nem írtam alá.  

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

Szente-Takács Anna Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Főleg, ha közel egy 
millió forint. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm szépen. Ezekkel a javaslatokkal, 
megköszönve még egyszer a munkát a könyvtár és a művelődési ház dolgozóinak, vezetőinek 
és javasoljuk a Képviselő-testületnek, így az elhangzottakkal együtt elfogadásra.  

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi 
munkájáról szóló beszámolót fogadja el és az intézmény valamennyi dolgozójának köszönje 
meg a munkáját.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Szente-Takács 
Annát, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház mb. igazgatóját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. április 15. 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

48/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház 2015. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el  és az 
intézmény valamennyi dolgozójának köszönje meg a munkáját.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről Szente-Takács Annát, a Devecseri Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház mb. igazgatóját írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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



Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 3  fő, a 
döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi 
munkájáról szóló beszámolót fogadja el és az intézmény valamennyi dolgozójának köszönje 
meg a munkáját.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Szente-Takács 
Annát, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház mb. igazgatóját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. április 15. 

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

6/2016.     (III.   29  .)     OKSB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

Az  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház 2015. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el  és az 
intézmény valamennyi dolgozójának köszönje meg a munkáját.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről Szente-Takács Annát, a Devecseri Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház mb. igazgatóját írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

5./     Napirendi     pont:  

Tájékoztató a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági tagok megkapták. A beszámolót megnéztük. Én elfogadásra javaslom. Szerettem 
volna megkérdezni, hogy most már béke van ezen a területen, vagy pedig most még megy a 
csipkelődés. De hát, most nincs, akitől megkérdezzem.

Dukán Gabriella aljegyző: Ez a munkáról való beszámoló.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tudom. A munkával kapcsolatosan kérdeztem 
a csipkelődést.

Bendes István jegyző: Munkában nem volt ilyen.

Bognár Ferencné Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja 14:07 órakor visszajött az ülésterembe.

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

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Köszönjük meg a polgárőröknek a munkáját.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen. Köszönjük szépen. Akkor javasoljuk a 
Képviselő-testületnek így elfogadásra. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
1./ A Képviselő-testület a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót 
vegye tudomásul és az egyesület tagjainak munkáját köszönje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az 
elnököt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. április 15. 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

49/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót vegye  tudomásul és az egyesület 
tagjainak munkáját köszönje meg.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal



                                     2./ 2016. április 15. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a Szociális,  Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót 
vegye tudomásul és az egyesület tagjainak munkáját köszönje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az 
elnököt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. április 15. 

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

23/2016.     (III.   29  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A  Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót vegye  tudomásul és az egyesület 
tagjainak munkáját köszönje meg.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

6./     Napirendi     pont:  

Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszöntöm az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
elnökét. A részletes anyagot mindenki megkapta. Én úgy tudom, hogy probléma nem merült 
fel az egyesülettel kapcsolatban. A feladatot el tudták látni. Van-e valami kiegészítés? 

Varga     Tamás     Devecser     ÖTE:   Egy-két komolyabb eseményt kiemelnék az egyesület 
munkájával kapcsolatban a 2015. évben, meg a jövőre nézve. Volt két komolyabb tűzesemény 
2015-ben. Az egyik itt a vasúti raklapraktár, ott is kint volt az egyesület. És volt egy másik 



Tapolcán kellett részt vennünk ahol erdő aljnövényzete, bozótos és tőzeg égett. Egy 100 
hektáros területről beszélünk, ahol komolyabb volt a tűzeset, kérték az egyesület segítségét. A 
hivatásos tűzoltók nem birkóztak volna meg vele, vagy hosszabb ideig tartott volna.  Ebből is 
látszik, hogy az egyesület nem csak Devecserben, hanem megyei szinten is részt vesz a 
tűzoltási munkálatokban és az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság úgy döntött 2015-
ben, hogy a jól működő egyesületeket támogatja még a pályázaton felül pénzösszeggel is. Itt 
az egyesületünk is részesült egy 50 ezer forintos támogatásban, ami végül is nem olyan túl 
nagy összeg, de azért az egyesületnek mindenféleképp mindenféle támogatási összeg jól jön. 
Itt még azt emelném ki ebből, hogy az országban működik 450 egyesület, ebből 95 egyesület 
részesült ebben a támogatásban, és a megyében kettő egyesület a kővágóörsi, meg a devecseri 
kapott így juttatást. És most voltam az OKF-ben március 17-én. Volt egy szakmai tájékoztató, 
ahol azt mondták, hogyha továbbra is lesz rá lehetőség, akkor adnak rá ilyen támogatást a 
pályázaton felül. És a tájékoztató még arról szólt, ugye a tűzoltó egyesület 4 kategóriába van 
felosztva. Van az l., 2., 3., 4. kategória. Az 1-es és 2-es kategória, amely valóban végez 
tűzoltási tevékenységet. Most jelenleg a 2-es kategóriában vagyunk bent. De most 
szorgalmazták, hogy az 1-es kategóriába az egyesület lépjen be. Ez azt jelentené, hogy 
készenléti szolgálatot is kellene végül is adnunk. És a megyei igazgató úr is nagyon 
szorgalmazza ezt, hogy be kellene lépnünk ebbe az 1-es kategóriába. Most egyelőre az 
egyesület felkészülési fázisban van. De szerintem valószínű, ha az idén nem is, de jövőre 
befogunk az 1-es kategóriába lépni. Meg az ajkai kirendeltség is nagyon szorgalmazza, meg 
hát mondom az igazgató úr is. 
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm szépen. De én hadd kérdezzem, ez 
milyen többlet költséggel jár ez a készenléti szolgálat? 

Varga  Tamás  Devecser  ÖTE: Hát  ez  végül  is  sokkal  nagyobb  kihívásokat  jelent  az 
egyesületnek, mind papírmunkában is, meg sokkal több beszámolót, meg a pénzügyekre meg 
annyit tudok mondani, ezt az OKF úgy támogatná, hogy havi szinten 100 ezer forintot adna 
működésre. Ez végül is úgy működne, hogy 3.000 órát kellene minimum adni éves szinten, 
4.500 óra lenne a maximum. De lehet természetesen többet is. Mert így van meghatározva a 
jogszabály, hogy 3.000 vagy maximum 4.500 órát éves szinten. Akkor ezt le kell jelenteni a 
megyei ügyeletre aznap, amikor ügyeletben van az egyesület és akkor mindig ki kell mennie. 
Nem úgy működik, mint most, ha riasztás van, ha ki tudunk menni, akkor kimegyünk, ha nem 
tudunk,  akkor  nem megyünk.  Akkor ki  kell  mindenféleképp menni  és  akkor  havi  szinten 
100.000,- Ft-ot adnak. Aki a több órát, a 4.500-at vállalja annak 170.000,- Ft-ot adnak és erről 
a pénzről el kell számolni negyed évente. Meg, ahogy mondtam, sokkal több szakmai munkát 
is jelent, meg elszámolást mind a megye, mind az ajkai tűzoltóság felé. De végül most is így 
van  és  elég  sok  túlmunka  van,  mert  a  megyétől  is  jönnek  éves  szinten  legalább  két 
alkalommal, és az ajkai kirendeltségtől jönnek negyedévente a szakmai részt ellenőrizni, meg 
a gyakorlatokon is részt veszünk folyamatosan. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm szépen. Én még azt kérném mielőtt 
bármilyen szakmai döntés születik, azért egy kalkuláció, hogy milyen költség, hogy milyen 
bevétel várható és ez az önkormányzatot milyen formában terhelné meg a támogatáson kívül, 
hogy a támogatás mennyivel emelkedne, hogyan történne? Nehogy belemenjünk egy olyan 
dologba,  hogy  a  170.000,-  Ft,  vagy  100.000,-  Ft  kevés  és  az  önkormányzatnak  is  havi 
100.000,- Ft-ot kelljen hozzátenni, mert ezt át kell gondolni ilyen formában. De ha megvan a 
kalkuláció,  a kimutatás,  akkor  le  kell  ülnünk és  akkor  kell  letárgyalni.  Ezt  kérném, hogy 



mielőbb készüljön el,  hogy ez mit jelent. Esetleg pályázatoknál eredményesebb, magasabb 
összegű támogatást lehet elérni. Mert akkor a tűzoltó egyesület is jobban tud gazdálkodni, és 
akkor a finanszírozás is így biztosítva van.

Varga Tamás Devecser ÖTE: Persze ezt mindenféleképp. Azért is nem fogadtam el még az 
idén, hogy belépünk ebbe az 1-es kategóriába, mert most már idén még 15-en be fognak lépni. 
Országos  szinten  már  30-an  beléptek  az  1-es  kategóriába.  Én mondtam múltkor  az  ajkai 
parancsnok úrnak is, hogy talán jövőre tudjuk a költségeket. Azért is nem fogadtam el, mert 
átakartam nézni. Mert akkor az autót is, meg a gépjárműfecskendőt is el kell vinni egy ilyen 
biztonságtechnikai  felülvizsgálatra  és  annak  még  nem  tudom  a  költségét.  Meg  ugye  a 
légzőkészülékeket.  Mert  amúgy,  aki  az  1-es  kategóriában  bent  van,  annak  az  összes 
felszerelésnek felülvizsgáltnak kell lenni. Nekünk minden felszerelésünk felül van vizsgálva. 
Ebben a vizsgáló részben megfelelünk. Csak a légzőkészülékek nincsenek felülvizsgálva, meg 
a gépjárműfecskendő. Ennek a költségét akkor majd átnézi, hogy mégis ez majd mennyibe 
fog kerülni. Az egyesület éves kiadása olyan 1.200.000,- Ft – 1.300.000,- Ft-ból működünk 
éves szinten.  Mi is, úgyis órákban, több terhet von a légzőkészüléknek, a fecskendőnek a 
felülvizsgálata  az  még  plusz  teher,  és  azért  is  gondoltam,  hogy  jövőre  majd  esetleg 
belevágnánk.  De  akkor  még  viszont  lenne  még  egy olyan  kérésem a  Tisztelt  Képviselő-
testület felé, meg majd a polgármester úr felé is, hogyha tudunk vele találkozni, hogy egyszer 
már volt róla szó, hogy majd egy új gépjárműfecskendőt lehet vásárolni. Mert ez az autó, ha 
most  bele  is  fér  az 1-es  kategóriába,  nem is  csak a kora miatt,  hanem akkor,  amikor  ezt 
gyártották már akkor is egy elavult technika volt ez a Csepel tűzoltóautó. Ugye akkor ezt 
majd  éves  költségvetésbe  be  lehetne  esetleg  tenni.  És  itt  annyiban  tudna  az  egyesület 
hozzájárulni, hogy most még az egyesületnek van megtakarított pénze, és még vállalunk plusz 
munkát is esetleg, ha beesik egy bérmunka. Egy, maximum két éves támogatásról tudnák ez 
esetben lemondani és ezzel tudnánk segíteni.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Köszönöm szépen. Ahhoz meg gratulálunk, 
hogy a magasabb szervek kitüntették a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. További jó 
munkát és a munkát a bizottság is elismeri. Kinek van kérdése, véleménye. Megköszönve az 
Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  munkáját  fogadjuk  el  a  tájékoztatót  és  további  jó  munkát 
kívánunk.   

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót vegye tudomásul és az egyesület tagjainak munkáját köszönje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az 
elnököt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. április 15.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:



50/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy
1./ A Képviselő-testület az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót vegye  tudomásul és az egyesület 
tagjainak munkáját köszönje meg.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót vegye tudomásul és az egyesület tagjainak munkáját köszönje meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az 
elnököt.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. április 15.

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

24/2016.     (III.   29  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót vegye  tudomásul és az egyesület 
tagjainak munkáját köszönje meg.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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



7./     Napirendi     pont:  

Támogatási kérelmek

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Devecseri Sportegyesület kérelmet nyújtott be 
és 35, millió forint támogatást kér a 2016-os évre. A költségvetésünkben 2,5 millió forint van 
betervezve. Én azt kérném, hogy a 2.500.000,- Ft-ot egyelőre adjuk meg és amennyiben lesz 
mód  és  lehetőségünk  az  emelésre,  akkor  tudjuk  biztosítani,  mert  van  még  egy 
kötelezettségünk, a pályázati forrásnak a kiegészítése. Egyelőre maradjunk a 2,5 millió forint 
betervezettnél. Ezzel kapcsolatban kinek van kérdése? Tessék parancsolni.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: A kérelem alján az van, hogy az önkormányzatot arra szeretné kérni, hogy a 
támogatás jelentős részét a nagy füves pálya rendszeres lenyírására fordítanák. Az a gép, amit 
annak idején pályázatból nyertek az önkormányzat nem biztosítja a Sportegyesületnek? Ezt le 
kell tisztázni. Nem úgy van, hogy csak az üzemanyagot álljuk. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Én is  kérdezni  akartam igazából.  Ez  a  Ferrari 
átkerült  a  Városüzemeltetéshez,  és  én  se  tudom  most  pontosan,  hogy  miért  nem  a 
Sportegyesületnél van.

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Most a Városüzemeltetési Kft. lenyírja a füvet, vagy hogyan van?

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

Bendes István jegyző: Nem tudom. A Sportegyesület fizet?

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

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

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

Bendes István jegyző: Ezt lehet, hogy át kéne gondolni.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Szerintem is. Bár erről nem tudok. Ők ezt akarják, 
bár válaszolni nem tudok. De az a cél, hogy a Sportegyesület lenyírja, mert van rá ideje, ő 
szeretné a Ferrarit visszakapni ugye a Városüzemeltetéstől és akkor ők lenyírják a füvet, tehát 
ezzel nincs is semmi probléma. Azért is írja, illetve én ezt következtetem, de ezért is írja.



Bendes István jegyző: Majd utána járunk a következő ülésre az Attilánál, hogy most ez, hogy 
is van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Akkor egyértelmű a válaszunk és utána 
fogunk nézni és a holnapi napra javasoljuk a Képviselő-testületnek. De megkérdezem, hogy 
kiért egyet a 2,5 millió forintos támogatással, és ne emeljük meg a 3,5 millióra?

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Lehet, hogy ez is függvénye, hogy 3,5 millió forint, hiszen leírják, hogy a 
támogatás jelentős részét erre fordítják. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Na de, ha nem kell, akkor tulajdonképpen 2,5 
millió forint. 

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja: Nem mondhatjuk ki, hogy nem kell, mikor elképzelhető, hogy a Kft-nek ki 
van adva bérbe éppen. Most akkor tulajdonképpen ennek utána kellene járni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Na, most tulajdonképpen akkor utána fogunk 
nézni a következő testületi ülésig. Akkor ne is foglaljunk most állást?
 
Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság  tagja: Én  most  személy  szerint  nem  foglalnék  állást,  tartózkodnék,  de  ettől 
függetlenül a bizottság többi tagja nem tudom, hogy gondolja.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Akkor felteszem szavazásra, hogy egyelőre 
a 2,5 millió forint legyen elfogadva, ami a költségvetésben megadott. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület részére 2016-os évre 2.500.000,-Ft 
támogatást biztosítson, melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből 
biztosítsa az egyesület részére megállapított működési támogatásból.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal,
                2./ 2016. április 15.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3  igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett  a következő határozatot hozta:



51/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület részére 2016-os 
évre 2.500.000,-Ft támogatást biztosítson, melynek fedezetét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítsa az egyesület 
részére megállapított működési támogatásból.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal,
         2./ 2016. április 15.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 
Kulturális  Egyesülete  500.000,-  Ft-os  támogatást  kér  a  2016-os  évre.  Ez  is  bent  van  a 
költségvetésünkben. Akkor ezt most külön nem szavazzuk meg nem? 

Bendes  István  jegyző: Azért  kellene  külön  határozat,  mert  most  a  nagyban  bent  van  a 
támogatásoknál, hogy 5 millió forint, de azért kellenek az egyedi határozatok akkor ahhoz, 
hogy kifizethessük.
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület 
kérelmének adjon  helyt és a kérelemben foglaltakra 500.000,-Ft támogatást biztosítson, 
melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítsa a „Keretösszeg 
egyéb szervezeteknek” kiadási jogcím alatt.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy fenti döntésről az egyesületet 
értesítse és a támogatási megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal,
                2./ 2016. április 15.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:



52/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Város Audio-Video Televízió 
2000 Kulturális Egyesület kérelmének adjon  helyt és a kérelemben 
foglaltakra 500.000,-Ft támogatást biztosítson, melynek fedezetét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítsa a „Keretösszeg 
egyéb szervezeteknek” kiadási jogcím alatt.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy fenti 
döntésről az egyesületet értesítse és a támogatási megállapodást 
aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal,
                  2./ 2016. április 15.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Élőforrás  Hagyományőrző  Egyesület 
134.000,- Ft.

Dukán Gabriella aljegyző: Ő a tanév II. félévére kéri. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kérelmének adjon helyt és a 
2015-2016-os tanév II. félévben fizetendő tandíj összegét, összesen 134.000,-Ft-ot vállalja át, 
melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítsa a „Keretösszeg 
egyéb szervezeteknek” kiadási jogcím alatt.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az egyesületet 
értesítse és a támogatási megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 
Határidő: 1./ azonnal,
                2./ 2016. április 15.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

53/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

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



1./ A Képviselő-testület az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
kérelmének adjon helyt és a 2015-2016-os tanév II. félévben fizetendő 
tandíj összegét, összesen 134.000,-Ft-ot vállaljon át, melynek 
fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítsa a 
„Keretösszeg egyéb szervezeteknek” kiadási jogcím alatt.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről az egyesületet értesítse és a  támogatási megállapodást 
aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester 

Határidő: 1./ azonnal,
              2./ 2016. április 15.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A Makovecz Nyugdíjas Klub 50.000,- Ft-os 
támogatást  kér  a  járási  nyugdíjas  találkozó  lebonyolítására.  Tavaly  is  annyit  kaptak. 
Megkérdezem, kinek van ezzel kapcsolatban kérdése,  véleménye.  A másik nyugdíjas klub 
mennyit kap ilyen formában? 
 
Bendes István jegyző: Nincs még itt kérelmük. Mindegyik testületi döntést igényel, hogy 
akkor mennyit adunk. Hiába van rá keretünk. Azt kapja az adott csoport, amit a testület utána 
határozattal jóváhagy. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó.  Csak nehogy az legyen,  hogy ők most 
kapnak 50.000,- Ft-ot a másikak meg nem.

Bendes  István  jegyző: Majd  az  övékét  is  hozzuk,  nekik  is  szólunk,  hogy  adjanak  be 
kérelmet.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4  fő, a döntéshozatalban 4  fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet 
azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Makovecz Nyugdíjas Klub részére a 2016. május 27-ére tervezett 
járási  nyugdíjas  találkozó  lebonyolítására  keretösszegként  50.000,-Ft-ot  biztosítson  az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséből.
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  döntésről  a  klubot 
értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:



54/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ A Képviselő-testület a Makovecz Nyugdíjas Klub részére a 2016. 
május  27-ére  tervezett  járási  nyugdíjas  találkozó  lebonyolítására 
keretösszegként  50.000,-Ft-ot  biztosít  az  önkormányzat  2016.  évi 
költségvetéséből.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Galambász  Sportegyesület  150.000,-  Ft-os 
támogatást kér. Tavaly 35.000,- Ft-ot kaptak, ha jól tudom. Én továbbra is maradnék a 30 -35 
ezer forint támogatásnál. Megkérdezem, kinek van ettől eltérő véleménye.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Csak  még  azt  szeretném  hozzátenni,  a 
rendezvényeinken való részvételt megköszönnénk esetleg. 

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tavaly is volt róla szó, de én nem láttam ilyet.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Akkor azzal, hogy 35.000,- Ft-ot adjunk az 
egyesületnek, azzal, hogy a rendezvényeinknek a színvonalát röptetéssel emeljék. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Úgy tudom, tavaly is többet kértek, csak nem kaptak többet.

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

Bendes István jegyző: Nem 50 ezer forint környékére felvittük? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tavaly is 35.000,- Ft volt, ha jól tudom.

Bendes István jegyző: Passz, nem tudom. 



Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Nem tudom tavaly mennyi volt. Én úgy gondolom, hogy a 35.000,- Ft elég 
kevésnek tűnik. Rendezvényeken viszik, tovább a város hírnevét én úgy gondolom. A 
nyugdíjas találkozóra 50 ezret adtunk.

Bendes István jegyző: Legalább adjunk 50 ezer forintot.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Az éves munkájára biztos. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Jó,  akkor  adjunk  50.000,-  Ft-ot  és  akkor 
röptetéssel. Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 
fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület az „Y-12 Postagalamb”  Egyesület részére 50.000,-Ft támogatást 
biztosítson, melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítsa a 
„Keretösszeg egyéb szervezeteknek”  kiadási jogcím alatt. A Képviselő-testület kérje fel az 
egyesületet, hogy az önkormányzat egy neves rendezvényén vegyenek részt bemutatójukkal.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy fenti döntésről az egyesületet 
értesítse és a támogatási megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal,
                2./ 2016. április 15.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

55/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ A Képviselő-testület az „Y-12 Postagalamb”  Egyesület részére 
50.000,-Ft támogatást biztosítson, melynek fedezetét az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséből biztosítsa a „Keretösszeg egyéb 
szervezeteknek” kiadási jogcím alatt. A Képviselő-testület kérje fel az 
egyesületet, hogy az önkormányzat egy neves rendezvényén vegyenek 
részt bemutatójukkal.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy fenti 
döntésről az egyesületet értesítse és a támogatási megállapodást 
aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal,
                  2./ 2016. április 15.

8./     Napirendi     pont:  



Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével kapcsolatban

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A Bakonykarszt Zrt. elkészítette ezt a gördülő 
fejlesztési tervet. A határozati javaslat itt  van előttünk. Ezzel kapcsolatban meg kérdezem, 
kinek van kérdése, véleménye, javaslata.

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 34. sorszámú 11-32276-1-
003-01-02 MEKH kóddal rendelkező Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer, valamint 60. 
sorszámú 21-32276-1-001-00-11 MEKH kóddal rendelkező Devecser szennyvízelvezető és 
-tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, tárgyalja meg a 2017-2031. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.
2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti 
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-
testület hatalmazza fel a Polgármestert arra, hogy meghatalmazza a BAKONYKARSZT Víz- 
és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel 
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
3./ A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet által 
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a 
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal

  2-3./ 2016. március 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

56/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 34. 
sorszámú 11-32276-1-003-01-02 MEKH kóddal rendelkező 
Devecser ivóvízellátó víziközmű-rendszer, valamint 60. sorszámú 
21-32276-1-001-00-11 MEKH kóddal rendelkező Devecser 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért 
Felelőse, tárgyalja meg a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.



2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § 
(2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 
kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület 
hatalmazza fel a Polgármestert arra, hogy meghatalmazza a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

3./ A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT 
Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés 
átvételét követően, a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje 
az Önkormányzatot.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2-3./ 2016. március 31.

9./     Napirendi     pont:  

Leposa Krisztián kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Leposa Krisztián a Devecser, Szabadság tér 
10.  szám  alatti  ingatlant  megvásárolta,  ahol  „Gumiabroncs  és  kerék  kiegyensúlyozó” 
gumiszerelő műhelyt akar létrehozni. Ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne, mert nem látom 
itt leírva, hogy mekkora közterületet kíván ott igénybe venni?

Bendes István jegyző: Nem akar. Igazából ő elvi támogatást kér az önkormányzattól, hogy ő 
azon az ingatlanon végezne ilyen tevékenységet. És őt megközelíteni úgy lehet tudni, hogy 
van egy kapualja és tulajdonképpen ott kell majd odafigyelni, főleg a kihajtóknak, kihajtók a 
járdára,  és  kihajtók  a  forgalmas  útra  és  onnan  kell  tudni  behajtani.  Nyilván  nagyon  sok 
mindenre kell figyelni tudni és pont a temető van mögötte. De parkoltatni bent kívánja az 
autókat, mert elég nagy udvar tartozik ehhez az ingatlanhoz. Tehát ezt ott akarja meg oldani. 
Abszolút megoldható.    
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Igen. Én azért javaslom.

Bendes István jegyző: Egyébként tehető a tevékenység, ha a rendezési tervünket veszem 
alapul, nem tiltja. Hogy aztán a temetőt, az egyebeket zavarja-e azt nem tudom. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A temetőt biztos, hogy nem fogja zavarni, mert 



messze van. Én annyit kérnék, hogy amikor az engedély kiadásra kerül, akkor elő kell írni, 
hogy a tevékenység gyakorlása csak az udvarban történhet. Elég szűk az a terület. Egymás 
mellett ott szolgáltatások vannak. Igaz, hogy ott parkoló van mellette, csak ha már kiengedjük 
a közterületre, akkor a közterületen.    
 
Bendes István jegyző: Igen.  Annak idején,  ha emlékeztek segítettünk a  Robinak,  tehát  a 
parkolást. Hivatalosan is úgy kaphatja meg a működési engedélyét, hogy neki a saját területén 
kell tudnia megoldani. A Robinak is azért kellett tőlünk az ingatlant, hogy megvegye, mert 
különben nem kapta volna meg az engedélyt. Neki van szerencsére bent háttér ingatlana belül, 
hogy ott el fog tudni férni szerintem a szükséges parkoló.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Csak arra figyeljünk, mert önkormányzati 
terület, ráfogjuk, hogy ott van a parkoló, hozzájárulunk, utána pedig a tevékenység gyakorlása 
is hasonlóan történik. Kimondottan a területén belül kell biztosítani a parkolási lehetőséget. 
Ott gyakorolhatja.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa, hogy Leposa Krisztián 
(8483 Somlószőlős, Kossuth utca 268.) Devecser városban Devecser, Szabadság tér 10. szám 
alatt új vállalkozásként, munkaerőt növelve, az ingatlan helyreállításával, restaurálásával, a 
városképet emelve, hiányszolgáltatást pótló „Gumiabroncs szerelő, és kerék kiegyensúlyozó” 
szolgáltatást nyújtó üzlethelyiséget-műhelyt alakítson ki úgy, hogy a tevékenység gyakorlása 
csak az ingatlanon belül történjen a közterületi parkoló igénybe vétele nélkül.
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  döntésről  Laposa 
Krisztiánt értesítse és a támogatói nyilatkozatot aláírja. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, 2016. április 15.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

57/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy  Leposa  Krisztián  (8483  Somlószőlős,  Kossuth  utca  268.) 
Devecser  városban  Devecser,  Szabadság  tér  10.  szám  alatt  új 
vállalkozásként,  munkaerőt  növelve,  az  ingatlan  helyreállításával, 
restaurálásával,  a  városképet  emelve,  hiányszolgáltatást  pótló 
„Gumiabroncs szerelő, és kerék kiegyensúlyozó” szolgáltatást nyújtó 
üzlethelyiséget-műhelyt  alakítson  ki  úgy,  hogy  a  tevékenység 
gyakorlása  csak  az  ingatlanon  belül  történjen  a  közterületi  parkoló 
igénybe vétele nélkül.



2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a fenti 
döntésről  Laposa  Krisztiánt  értesítse  és  a  támogatói  nyilatkozatot 
aláírja. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, 2016. április 15.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa, hogy Leposa Krisztián 
(8483 Somlószőlős, Kossuth utca 268.) Devecser városban Devecser, Szabadság tér 10. szám 
alatt új vállalkozásként, munkaerőt növelve, az ingatlan helyreállításával, restaurálásával, a 
városképet emelve, hiányszolgáltatást pótló „Gumiabroncs szerelő, és kerék kiegyensúlyozó” 
szolgáltatást nyújtó üzlethelyiséget-műhelyt alakítson ki úgy, hogy a tevékenység gyakorlása 
csak az ingatlanon belül történjen a közterületi parkoló igénybe vétele nélkül.
2./  A Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  döntésről  Laposa 
Krisztiánt értesítse és a támogatói nyilatkozatot aláírja. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, 2016. április 15.

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

25/2016.     (III.   29  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa, 
hogy  Leposa  Krisztián  (8483  Somlószőlős,  Kossuth  utca  268.) 
Devecser  városban  Devecser,  Szabadság  tér  10.  szám  alatt  új 
vállalkozásként,  munkaerőt  növelve,  az  ingatlan  helyreállításával, 
restaurálásával,  a  városképet  emelve,  hiányszolgáltatást  pótló 
„Gumiabroncs szerelő, és kerék kiegyensúlyozó” szolgáltatást nyújtó 
üzlethelyiséget-műhelyt  alakítson  ki  úgy,  hogy  a  tevékenység 
gyakorlása  csak  az  ingatlanon  belül  történjen  a  közterületi  parkoló 
igénybe vétele nélkül.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről  Laposa  Krisztiánt  értesítse  és  a  támogatói  nyilatkozatot 
aláírja. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, 2016. április 15.



10./     Napirendi     pont:  

Fekete  István  Vadásztársaság  Ajka  és  Képesfa  Vadásztársaság  Káptalanfa 
kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a 
bizottsági  tagok  megkapták.  A Fekete  István  Vadásztársaság  kérelmet  nyújtott  be  a  015.; 
017/18.; 018.; 0386.; 0388.; 0392/3.; 014/2.; 014/4.; 017/10.; 0385/2.; 0390,; 0394/1.; 0471 
hrsz. területekre a vadászati tevékenység gyakorlásához, mint a föld tulajdonosi közösség. Azt 
tudni kell, ezek a területek több tulajdonos, valamint ismeretlen tulajdonosoknak a tulajdonát 
képezik. Ilyenkor a földtulajdonosi közösségek képviseletét az önkormányzat, illetve a jegyző 
látja el. Itt semmi más, a jelenlegi vadászterület működésének a megszerzéséhez kérnek egy 
hozzájárulást. Azt, hogy a hozzájárulás mértéke tulajdonképpen, mert ez itten még itt nincs 
szabályozva, szerintem meg kellene határozni, hogy a jogszabályban előírt minimum bérleti 
díjat,  vagyis hát a minimum feletti bérleti díjat kelljen hektáronként fizetni. Eddig is ez a 
vadásztársaság használta  ezt a területet,  de mivel mondom, több tulajdonos is  van,  30-40 
tulajdonos, ez az úgynevezett osztatlan közös tulajdonban lévő földekről van szó. Ez miske 
felé  a  parkolótól  jobbra  van,  ha  megyünk  Kolontár  felé  az  a  terület,  az  az  egész  rész.  
Megkérdezem, kinek van ezzel kapcsolatban kérdése?  Igen.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én azt szeretném, hogy ezek a bejelölteket, mivel 
nem kaptunk  mellékletet,  hogy ezeket  használta  eddig  is.  Nehogy az  legyen,  hogy majd 
véletlen belecsúszunk és egy olyan döntést hozunk, hogy valakitől elveszünk vadászterületet 
és átadjuk a Fekete István Vadásztársaságnak. Mert én azt szeretném kérdezni, ezeket a hrsz.-
okat használta eddig is a társaság? Mert, ha belenyúlunk valaki másnak a területébe, én ahhoz 
nem merek hozzájárulni. 
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: 100%–os  az,  ahogy  miskére  megyünk 
baloldalt, ahogy elhagyjuk a parkolót, a baloldali terület.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Van itt még egy terület. A fák.
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Holnapig akkor meg kell nézni.

Kozma György képviselő: Az a helyzet, hogy a Fekete István Vadásztársaságnak Devecseren 
túl  nyúlik  a  vadászterülete,  tehát  kvázi,  ha  Devecserig  fekvő  területek,  akkor 
mindenféleképpen,  mert  bent  vannak.  Mert  jobboldalt  a  régi  területeiket  sorolják,  itt  fel 
gondolom. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ez az útnak a baloldala. Ez csak az övüké, de 



holnapra utána fogunk nézni. Megfogjuk nézni pontosan, hogy melyik hrsz.-ú területekről van 
szó.  

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: És utána úgyszintén a Képesfára is.

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ott meg nincs hrsz. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én nekem is ugyan az a véleményem, 
hogy itt az ajkai vadásztársaság ez felsorolta, valószínű, hogy még azonkívül más területet is 
bérbe vesz, valaki tartsa vehemenciában, mert fognak jönni még majd más társaságok.

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

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mert több társaság területe. Mert, ha 
már  elígérkeztünk,  nehogy  véletlenül  másnak  is  elígérkezzünk.  Úgy  tudom,  ötszáz 
valahányezer forintig lesz a taksa, ez minket igazából nem érint.

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

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: De  viszont  tudunk  segíteni  a 
földtulajdonosi közösségeknek a tárgyalásban. Mint ahogyan tudunk segíteni a BEFAG-nak 
is. A másiktól meg be kell kérni, mert tág fogalom a Devecser-Sümeg összekötő út, és a 8-as 
számú főút közötti külterület.  

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor majd holnap pontosan megnézzük. 
 
Horváth  Csaba  Oktatási,  Kulturális,  Sport  Bizottság  tagja: Én  azt  hallottam a  Vitai 
Márton államtitkár úrral, illetve vele készült interjúban, hogy továbbra is a földtulajdonosi 
közösség  határozza  meg.  Ajánlatot  ők  csak  az  állami  földterületekre  kapcsolatos  bérlésre 
adnak ki ajánlást, de ez semmiféle kötelezettséget nem jelent.

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Államilag  igen.  Akkor  maga  a 
földtulajdonosi közösség miért adja oda, nektek meg továbbra is fizetni kell érte?

Horváth Csaba Oktatási, Kulturális, Sport Bizottság tagja: Nyilván nem arról van szó. Ez 
eléggé tág, hogy 500,-Ft-tól fölfelé.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ezt meg tudjuk holnapra nézni ugye?

Bendes István jegyző: Megpróbáljuk. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Mind a kettőt bekérni, de meg tudjuk nézni a 
külterületi térképen.
 
Bendes István jegyző: Megnézzük. 

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

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fekete István Vadásztársaság (8400 
Ajka, Szent István u. 1/A.) kérelmének adjon  helyt, az eddig használt területet továbbra is 
használja és a jogszabályban előírt minimum feletti bérleti díj kerüljön megállapításra.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

58/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fekete 
István Vadásztársaság (8400 Ajka, Szent István u. 1/A.) kérelmének 
adjon  helyt, az eddig használt területet továbbra is használja és a 
jogszabályban előírt minimum feletti bérleti díj kerüljön 
megállapításra.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1-2./ azonnal

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja  :   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képesfa Vadásztársaság (8471 



Káptalanfa, Kossuth u. 86.) kérelmének adjon  helyt, az eddig használt területet továbbra is 
használja, a jogszabályban előírt minimum feletti bérleti díj kerüljön megállapításra.
2./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal

  
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

59/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képesfa 
Vadásztársaság (8471 Káptalanfa, Kossuth u. 86.) kérelmének adjon 
helyt, az eddig használt területet továbbra is használja és a 
jogszabályban előírt minimum feletti bérleti díj kerüljön 
megállapításra.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1-2./ azonnal

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Itt  volt egy mondat, meg szeretném kérdezni. A 
földtulajdonosi  közgyűlésen  általában  a  tulajdonosok  megbízottjai  képviselik  a 
tulajdonosokat,  ezért  kérnénk,  hogy  a  Fekete  István  Vadásztársaság  érdekeit  képviselő 
személyt, aki rendelkezik felhatalmazással, bízzanak meg a képviselettel. Ez ki lesz?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A  jegyző.  Eddig  mindig  a  jegyző  volt 
megbízva, ő látta el a képviseletet. Így van? 

Bendes István jegyző: Hát én még Devecsert nem képviseltem. Somlóvásárhelyen engem 
szoktak felkérni. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Azért mondom a jegyző volt megbízva, mert 
korábban én voltam csak, de nem vagyok. 

Bendes István jegyző: Igen, engem mindig megbíznak. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Jó. Csak volt az a mondat. És én kíváncsi vagyok, 



hogy működik,  mert  ugye itt  is  megemlíti,  a Tanaiék is  megemlítik,  hogy földtulajdonosi 
gyűlésen tulajdonosként, illetve meghatalmazottként jelenjen meg.
 
Bendes István jegyző: Ahhoz kicsik vagyunk mi egyébként ezeken a részvételeken, mert az 
erdő társaságok rendelkeznek igazán nagy földdel, hát nekünk különösebb területünk nincs.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hát van 40 hektárunk a meggyes fele. 

Bendes István jegyző: Amikor kialakult legutóbb, hogy a vadásztársaságokat jelentős méretű 
területeknél engedték csak, mert ugye sokan azért szereztek, mert azt hitték létrehozhatnak 
kisebb társaságot is és aztán a jogszabály arra felé ment el, hogy nem. Sokkal nagyobbal, 
nagyobb területben szabták meg azt, amin még vadásztársaság felállhat, hogy ne alakuljanak 
igazán ilyen kicsik, mert kisebbet nem lehet.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Jó.  Én  javaslom,  hogy  az  Önkormányzat 
képviseletét a jegyző úr lássa el. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fekete István Vadásztársaság 
(8400 Ajka, Szent István u. 1/A.) kérelmének adjon helyt, az eddig használt területet továbbra 
is használja és a jogszabályban előírt minimum feletti bérleti díj kerüljön megállapításra.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal

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

26/2016.     (III.   29  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fekete 
István Vadásztársaság (8400 Ajka, Szent István u. 1/A.) kérelmének 
adjon  helyt,  az  eddig  használt  területet  továbbra  is  használja  és  a 
jogszabályban  előírt  minimum  feletti  bérleti  díj  kerüljön 
megállapításra.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1-2./ azonnal



Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok 
száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
a  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képesfa Vadásztársaság (8471 
Káptalanfa, Kossuth u. 86.) kérelmének adjon helyt, az eddig használt területet továbbra is 
használja, a jogszabályban előírt minimum feletti bérleti díj kerüljön megállapításra.
2./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal

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

27/2016.     (III.   29  .)   SZERK  B.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képesfa 
Vadásztársaság (8471 Káptalanfa, Kossuth u. 86.) kérelmének adjon 
helyt,  az  eddig  használt  területet  továbbra  is  használja,  a 
jogszabályban  előírt  minimum  feletti  bérleti  díj  kerüljön 
megállapításra.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1-2./ azonnal

11./     Napirendi     pont:  

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház zárva tartása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Megállapítom az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Természetesen a 
szabadságot ki kell adni és erre minden évben javaslunk egy nyári időpontot. 2016. július 4-
től július 31-ig a könyvtár javaslata szerint. Megkérdezem, kinek van kérdése, véleménye, 
javaslata.

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.



Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 4  fő, a 
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház mb. igazgatójának 
46-2/2016. számú tájékoztatóját az intézmény zárva tartásáról vegye tudomásul.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a  fenti  döntésről  az  intézmény 
megbízott vezetőjét értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. április 15.

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

7/2016.     (III.   29  .)     OKSB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

Az  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház mb. igazgatójának 46-2/2016. számú tájékoztatóját az intézmény 
zárva tartásáról vegye tudomásul.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert a  fenti 
döntésről az intézmény megbízott vezetőjét értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

12./     Napirendi     pont:  

A Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda zárva tartása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   A Vackor Óvoda zárva tartását 2016. július 18-tól augusztus 19-ig 
javasolják. Ugye itt akkor nem tudom erre az időszakra az idősöknek való főzés, akkor az 
máshol oldódik meg?

Bendes     István     jegyző:   Igen.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Mert zárva van az óvoda teljes mértékben. Itt is a szabadságot ki kell 
természetesen adni. Javaslom elfogadásra. Megkérdezem, kinek van még kérdése, véleménye, 
javaslata.



Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 4  fő, a 
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a  Vackor  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda 
óvodavezetőjének 17/2016. iktatószámú tájékoztatóját  az intézmény zárva tartásáról  vegye 
tudomásul.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a  fenti  döntésről  az  intézmény 
vezetőjét értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2016. április 15.

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

8/2016.     (III.   29  .)     OKSB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

Az  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos 
Óvoda  óvodavezetőjének  17/2016.  iktatószámú  tájékoztatóját  az 
intézmény zárva tartásáról vegye tudomásul.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a  fenti 
döntésről az intézmény vezetőjét értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

13./     Napirendi     pont:  

Tájékoztatás a Devecser, 0623/2. hrsz.-ú ingatlanról elszállított tartályok ügyében 
hozott ügyészségi döntésről 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Az  Ajkai  Járási  Ügyészség  határozata. 
Tájékoztatásként megkaptuk. Megmondom őszintén most már végképp nem értek valamit, de 
majd az ügyészség és a rendőrség ki fogja deríteni és bízom benne, hogy rövid időn belül meg 
fogja hozni a döntését. 

14./     Napirendi     pont:  



TOP-3.1.1-15 pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő tevékenység ellátására 
beérkezett ajánlatok elbírálása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Ugyan ez vonatkozik mind a négyre. A Bíráló 
Bizottság felbontotta az anyagot. 

Bendes     István     jegyző:   Közben kettőhöz már meg tudtuk csinálni gyorsan a módosítottat és 
mindegyiknél igazán ezt a módosítottat javasolnánk. A módosítás lényege a következő lenne, 
hogy a támogatási szerződéshez kössük, ami azt jelenti, ha megnyertük a pályázatot, hiszen ha 
meg kötik velünk akkor vállaljuk ezen költség fizetését, ellenkező esetben csak szerződés 
szerint egy jelképesebb összeg kerül kifizetésre. Megbeszéltük, meghagytunk rá keretet a 
költségvetésben. Mindenképpen szükséges. De így nem volt elfogadható számunkra. Azt 
szeretnénk, hogy az önkormányzatot akkor terhelje jelentős költség, ha nyertes pályázat van, 
akkor teljesen korrekt, pályázatban teljesen elszámolható. De, ha egy vesztes pályázatról 
beszélgetünk, akkor elismerjük, hogy van ennek munkadíja és költsége, de az csak az a pár 
százezer forintos nagyságrend lehet, ami tűréshatáron belül van az Önkormányzatnak a 
költségvetésére tekintettel. Ekként módosítanánk minden ilyen anyagot.  Újra kiírnánk emiatt 
a pályázatot, mert az úgy nem megy, hogy ezt módosítgassuk, amit beadtak. Tessék újra 
pályázniuk és akkor ennek meg lehet felelni. Ennek megfelelési módjának azt javasoljuk és 
azt is tesszük bele a pályázatba, hogy komplett szerződés melléklete is legyen a pályázatnak. 
Abban a szerződés mellékletben ezek kerüljenek meghatározásra. Némileg eltér, ha nem így 
tesz az Önkormányzat, akkor nem is korrekt. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   A következő. A Bíráló Bizottság, amikor 
döntött abban, hogy ezek a pályázatok nem felelnek meg, hanem írjuk ki a pályázatot. Azt 
szeretném kérni, mert itt van a pályázat előttünk, ha a pályázat intenzitása 100 %-os lesz, 
akkor azt az összeget kapják, amit ma döntöttünk? 

Bendes     István     jegyző:   Nem. Újra pályáznak. Még egyszer tisztázzuk. Ezt most ti döntöttétek, 
egyetlen egy pályázat sincs elfogadva. Holnapi testületi ülésre behozzuk a többi határozati 
javaslatot. Kettőt be tudtunk hozni. Elő lesz holnapra készítve az összes. Kiírjuk, csütörtökön 
feladjuk az összesét. Jövő héten meg üléseznetek kell bontásra és azért mondtam, hogy 
testületi üléseket kell tartani. És, ha bontani tudtok, és ha igen is elfogadható, akkor testületi 
ülést kell tartani és akkor a testület jóváhagyásával.

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

Bendes     István     jegyző:   Nem. Most csak arról szól, hogy kiírjuk a pályázatot. Tehát olyan 
döntés. Arról szól a határozat.

Dukán     Gabriella     aljegyző:   Most hoztok határozatot, mert benyújtottak 3 érvényes ajánlatot, 
de eredménytelennek nyilvánítjátok.

Bendes     István     jegyző:   Így van.



Dukán     Gabriella     aljegyző:   Ugyanakkor újra kiírjátok. És ennek a háromnak küldjétek meg.

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

Bendes     István     jegyző:   De, ha megnyerjük a pályázatot, akkor is fontos számunkra, hogy 
alakilag  végig fusson. Kiírtuk ugyan, bontjátok, elfogadjátok. Mert a mostani bontásnál a 
csapat teljesen korrekt és normális módon ott szóba sem került, hogy az tovább fut ebben a 
formájában.

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

Bendes     István     jegyző:   Úgy is meg lehet küldeni egy anyagot, hogy mi fizetjük, de azt 
mondtuk, hogy nem. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-
3.1.1-15 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”  tárgyú pályázati felhívásra a 
„Kerékpárút Devecsertől Somlójenőig” című beadandó pályázathoz a Pályázat-előkészítési 
feladatok tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás eredménytelen, mert egyik ajánlattevő 
sem tett a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről ajánlattevőket 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

60/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a 
TOP-3.1.1-15 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 
tárgyú pályázati felhívásra a „Kerékpárút Devecsertől Somlójenőig” 
című beadandó pályázathoz a Pályázat-előkészítési feladatok 
tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás eredménytelen, mert egyik 



ajánlattevő sem tett a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére 
tekintettel megfelelő ajánlatot.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város 
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 
szabályzata alapján a TOP-3.1.1-15 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 
tárgyú pályázati felhívásra a „Kerékpárút Devecsertől Somlójenőig” című beadandó 
pályázathoz a Pályázat-előkészítési feladatok tárgyában beszerzési  eljárást  folytasson le és 
ajánlattételi felhívást küldjön ki a projekt előkészítési tevékenység és a projekt előkészítő 
tanulmány elkészítésére vonatkozóan az alábbi gazdálkodó szervezetek részére:

• Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetési-ösztönző Kft. (8200 Veszprém, 
szabadság tér 15. 2. em.)

• ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, Báthori u. 3. I. em.)
• EU 2002 Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 3. 1/4.)

azzal, hogy a teljes összeg pénzügyi teljesítésre csak a támogatási szerződés megkötését 
követően kerüljön sor.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az 1. pont 
szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

61/2016.     (III.   29  .)     GÜB  .   h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy 
1./ A Képviselő-testület a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott 
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-3.1.1-15 
számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázati 
felhívásra a „Kerékpárút Devecsertől Somlójenőig” című beadandó 
pályázathoz a Pályázat-előkészítési feladatok tárgyában beszerzési 
eljárást  folytasson  le  és  ajánlattételi felhívást küldje ki a projekt 
előkészítési tevékenység és a projekt előkészítő tanulmány 
elkészítésére vonatkozóan az alábbi gazdálkodó szervezetek részére:



• Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetési-ösztönző Kft. (8200 
Veszprém, szabadság tér 15. 2. em.)

• ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, Báthori u. 
3. I. em.)

• EU 2002 Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (8230 Balatonfüred, 
Gyógy tér 3. 1/4.)

azzal, hogy a teljes összeg pénzügyi teljesítésre csak a támogatási 
szerződés megkötését követően kerül sor.

2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az ajánlattételi 
felhívást az 1. pont szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje 
meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal

15./     Napirendi     pont:  

TOP-4.2.1-15 pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő tevékenység ellátására 
beérkezett ajánlatok elbírálása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-
4.2.1-15 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú 
pályázati felhívásra a Devecser, Szociális alapszolgáltatás fejlesztése kapcsán beadandó 
pályázathoz a Pályázat-előkészítési feladatok tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás 
eredménytelen, mert egyik ajánlattevő sem tett a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére 
tekintettel megfelelő ajánlatot.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről ajánlattevőket 
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:



62/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a 
TOP-4.2.1-15 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra a Devecser, Szociális 
alapszolgáltatás fejlesztése kapcsán beadandó pályázathoz a 
Pályázat-előkészítési feladatok tárgyában kiírásra került beszerzési 
eljárás eredménytelen, mert egyik ajánlattevő sem tett a rendelkezésre 
álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város 
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 
szabályzata alapján a TOP-4.2.1-15 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra a Devecser, Szociális alapszolgáltatás 
fejlesztése kapcsán beadandó pályázattal kapcsolatban beszerzési  eljárást  folytasson  le  és 
ajánlattételi  felhívást küldje ki a  projekt előkészítési tevékenységre és a projekt előkészítő 
tanulmány elkészítésére vonatkozóan az alábbi gazdálkodó szervezetek részére:

• SPIKER Kft. (1048 Budapest, Dunakeszi u. 1. fsz. 2.),
• ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, 
Báthori u. 3. I. em.),
• DBL-Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
(8229 Csopak, Kossuth u. 103.),

azzal, hogy a teljes összeg pénzügyi teljesítésére csak a támogatási szerződés megkötését 
követően kerül sor.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az 
1. pont szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:



63/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ A Képviselő-testület a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott 
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-4.2.1-15 
számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése”  tárgyú pályázati felhívásra a Devecser, Szociális 
alapszolgáltatás fejlesztése kapcsán beadandó pályázattal 
kapcsolatban beszerzési eljárást folytasson le és ajánlattételi felhívást 
küldjön ki a projekt előkészítési tevékenységre és a projekt előkészítő 
tanulmány elkészítésére vonatkozóan az alábbi gazdálkodó 
szervezetek részére:
• SPIKER Kft. (1048 Budapest, Dunakeszi u. 1. fsz. 2.),
• ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, 
Báthori u. 3. I. em.),
• DBL-Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
(8229 Csopak, Kossuth u. 103.),
azzal, hogy a teljes összeg pénzügyi teljesítésére csak a támogatási 
szerződés megkötését követően kerül sor.

2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az ajánlattételi 
felhívást az 1. pont szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje 
meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A másik kettő 16-17-es most kimarad, mert 
nem készült el az anyag.

18./     Napirendi     pont:  

TOP-5.2.1-15 pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő tevékenység ellátására 
beérkezett ajánlatok elbírálása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Megállapítom az írásos előterjesztést mindenki 
megkapta. A TOP 5.2.1-15 pályázathoz beadott ajánlat, amelynek értéke 2.984.500,-Ft. Ez is 
éppen olyan, mint a másik, de most mindegy tulajdonképpen. Már döntöttünk el siklottunk 
felette.   

Bendes István jegyző: Ez más.



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: 17-én volt a bontás. 

Bendes István jegyző: De nem ugyanez a történet. Itt is megcsináltattuk mi magát a beadást, 
de ez arról szól, ennek van egy komplett anyaga, ami plusz kell hozzá. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tudom,  szociális  helyzetű,  vagy hátrányos 
helyzetű település felmérése. Ez már ezerszer elment. 

Bendes István jegyző: Igen. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De mindegy. Felhasználjuk, most az anyagot 
továbbra is. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-
5.2.1-15 számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komples 
programok” tárgyú pályázati felhívásra beadandó pályázathoz a Projekt-előkészítési feladatok 
tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra a

• Tender-Lex Kft. (9700 Szombathely, Walder Alajos u. 7.)
• Lumikon Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Pálóczi Horváth Ádám u. 18.)
• HeptaCON Tanácsadó és Kutatási Kft. (1026 Budapest, Orsó u. 52-54. fsz. 4.)

által benyújtott ajánlat érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-
5.2.1-15 számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komples 
programok”  tárgyú pályázati felhívásra a Projekt-előkészítési feladatok tárgyában kiírásra 
került beszerzési eljárás nyertesének a HeptaCON Tanácsadó és Kutatási Kft.-t (1026 
Budapest, Orsó u. 52-54. fsz. 4.) hirdesse ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot –  bruttó 2.984.500,- Ft –  a HeptaCON 
Tanácsadó és Kutatási Kft. (1026 Budapest, Orsó u. 52-54. fsz. 4.) tette.
3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a 
220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a TOP-
5.2.1-15 számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komples 
programok”  tárgyú pályázati felhívásra a Projekt-előkészítési feladatok tárgyában kiírásra 
került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült pályázat előkészítési díj összegének – 
bruttó 2.984.500,- Ft - fedezetéül a 2016. évi költségvetést jelölje meg azzal, hogy sikeres 
pályázat esetén a felmerült költség a pályázat terhére elszámolásra kerüljön.



4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a TOP-5.2.1-15 számú „A 
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komples programok”  tárgyú 
pályázati felhívásra a Projekt-előkészítési feladatok tárgyában a Megbízási szerződést a 
HeptaCON Tanácsadó és Kutatási Kft.-vel (1026 Budapest, Orsó u. 52-54. fsz. 4.) megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ 2016. március 31.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

64/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a 
TOP-5.2.1-15 számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 
helyi szintű komples programok” tárgyú pályázati felhívásra beadandó 
pályázathoz a Projekt-előkészítési feladatok tárgyában kiírásra került 
beszerzési eljárásra a

• Tender-Lex Kft. (9700 Szombathely, Walder Alajos u. 7.)
• Lumikon Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Pálóczi Horváth 
Ádám u. 18.)
• HeptaCON Tanácsadó és Kutatási Kft. (1026 Budapest, Orsó u. 
52-54. fsz. 4.)

által benyújtott ajánlat érvényes.

2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a 
TOP-5.2.1-15 számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 
helyi szintű komples programok”  tárgyú pályázati felhívásra a 
Projekt-előkészítési feladatok tárgyában kiírásra került beszerzési 
eljárás nyertesének a HeptaCON Tanácsadó és Kutatási Kft.-t (1026 
Budapest, Orsó u. 52-54. fsz. 4.) hirdesse ki tekintettel arra, hogy a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot – bruttó 2.984.500,- Ft – a HeptaCON Tanácsadó és Kutatási 
Kft. (1026 Budapest, Orsó u. 52-54. fsz. 4.) tette.

3./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe 
véve állapítsa meg, hogy a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal 
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a 
TOP-5.2.1-15 számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 
helyi szintű komples programok”  tárgyú pályázati felhívásra a 



Projekt-előkészítési feladatok tárgyában kiírásra került beszerzési 
eljárással kapcsolatban felmerült pályázat előkészítési díj összegének 
–  bruttó 2.984.500,- Ft - fedezetéül a 2016. évi költségvetést jelölje 
meg azzal, hogy sikeres pályázat esetén a felmerült költség a pályázat 
terhére elszámolásra kerüljön.

4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a TOP-
5.2.1-15 számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komples programok”  tárgyú pályázati felhívásra a Projekt-
előkészítési feladatok tárgyában a Megbízási szerződést a HeptaCON 
Tanácsadó és Kutatási Kft.-vel (1026 Budapest, Orsó u. 52-54. fsz. 4.) 
megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ 2016. március 31.

Kozma György képviselő kiment az ülésteremből 14:45 órakor.

19./     Napirendi     pont:  

0312/1  hrsz.ú  ingatlanon  fásítási  tevékenység  elvégzése  érdekében  csemetefa 
beszerzése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az 1 ha 3070 m2 nagyságú területre 0312/1 
hrsz.-ú  fás, erdős ingatlanra  a fakivágást a Csider Tibor vállalkozó végzi. Becsült értéket 
nem látok. És a vállalkozóval kössön az Önkormányzat szerződést. Valamint a Kft. dolgozza 
fel a fát és ő vigye be. Nem tudom, hogy most megfogja-e érni nekünk. És 4.000 db mézgás 
éger fát és 1.000 db magas kőris fát szerzünk be telepítésre. Nehogy ugyan abba a hibába 
essünk, amit raccsolt felém sok ember, hogy Csider Tiborral megállapodunk. Konkrétan kell 
megállapodni és jobb szerettem volna, ha a fát ő viszi be a telephelyre és ott tárolják, mert ez 
nálunk kivágta a biztosítékot tavaly tavasszal, hogy engem okolt a Képviselő-testületből pár 
ember, hogy én adtam engedélyt arra vonatkozóan, hogy többlet fa került értékesítésre, holott 
értéket  mentettünk meg és nem akarom tovább ragozni,  mert  az a  fa  értékesítésre  került, 
helyette most vásároljuk francia vágásról az aprítékot. De hát az egy más lapra tartozó dolog. 
Én ebbe már nem akarok beleavatkozni. Nem is fogok beleavatkozni.

Bendes István jegyző: Van-e javaslatotok. Ahogy mondjátok, úgy visszük be holnap ülésre.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A fát meg kell menteni.

Bendes István jegyző: Így van. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az a fa, ami ki van dőlve, amit még az árvíz 
idején, a 2014-es árvíz idején tulajdonképpen ezen a területen nem lett begyűjtve meg kell 



menteni, azt a fát tűzifaként kell, mert másra nem használható. Fel kell aprítani utána azt a fát 
nagy  géppel.  A fát  aprítékolva  kell  tárolni.  Ez  a  leggazdaságosabb  véleményem  szerint. 
Véleményt kérek.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem kellene bekérni 3 vállalkozótól ajánlatot?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Itt van az előterjesztés én ezt olvastam fel. Én 
most láttam ezt először. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Utána meg azt mondják, hogy a Csider Tibihez 
visszük.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Ez hol van ez a terület pontosan? 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A várkertnek azon a részén, ahol a Váginak 
van,  az  energia  ültetvénye  attól  erre  befelé  a  várkert  felé  van  ott  egy  sarok,  a  mostani 
tavacskától Észak-Keletre. Ott ki vannak dőlve a fák, van kocsányos tölgy, nyárfa, aztán van 
2, vagy 3 platán. Amit az árvíz idején, fellazult a talaj és kidőlt. Ezt meg kell menteni, mert 
tavaly a másik részét azt megmentettük. Az az 50 m3-ből lett 145 m3  és az egy értékes tűzifa 
volt. De hát ezt is meg kell menteni, mert az Önkormányzat akkor tud spórolni, ha ezeket az 
értékeket itt most behozzuk. Csak nem kell eladni, hanem fel kell darabolni. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tar vágva lesz akkor?

Bendes István jegyző: Igen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Mert  akkor  a  fásítás.  Most  már  úgy  is 
kimentünk az időből. Én is azt mondom, hogy kérjünk 3 árajánlatot. 

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

Bendes István jegyző: Ő tőlük is kérhetünk be ajánlatot.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Nekem  semmi  bajom  a  Csiderrel,  csak  nem 
akarom, hogy rám nyomják a bélyeget. 

Bendes István jegyző: Hát nem. Bárkit bíztok meg ez már önmagában jó, helyi.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Csak tavaly is ebből volt valami feszültség. 



Bendes  István  jegyző: Csak  azért  volt  feszültség,  mert  ő  is  azt  számolta,  hogy  belefér 
egyébként a 300.000,- Ft-ba, aztán a végén az jött ki, hogy belefért egy 800.000,- Ft-ba. Ebből 
lett  a  feszültség.  Nem  tudom,  hogy  ennek  most  mennyi  itt  az  értéke.  Holnapig  esetleg 
megszerezzük tőle. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Az a helyzet, így nem lehet felmérni. Az álló 
részt meg lehet állapítani, de a fele kidőlt. Becsülni lehet. Itt 20-30 m3 eltérés fog lenni biztos 
vagyok benne. 

Bendes István jegyző: Jó. De akkor duplája lett. Egy kicsit a fele.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Szerződésben rögzíteni kell.

Bendes István jegyző: Persze.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mérje fel fekve, állva akárhogyan, mert 
van különbség. Szállítsa be ő és mérje fel. 

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem jó, ha ő szállítja be szerintem. 

Bendes  István  jegyző: A  saját  embereinket  fel  tudjuk  használni,  hogy  pakoljanak, 
daraboljanak, toljanak, mert ott van 30 emberünk az energia ültetvényen és akkor tudjuk. De 
ki vágni nem merjük, a saját embereinkkel értse mindenki.

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

Bendes István jegyző: Nincs meg a képesítés. De el kell dönteni akkora fákat, és ha valakire 
rá dől, attól örülnénk meg mi is. De azt, hogy már ledöntötték a fát és fel kell daraboltatni azt 
már, tudják az emberek. De azt nem tudják, hogy egy ilyen méretű fát hogyan kell elfektetni, 
hogy az ne okozzon semmilyen problémát.

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

Bendes István jegyző: Meg papír is kell hozzá. Így van.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én annak a híve lennék egyébként. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Fel lesz mérve mennyi az álló, mennyi 
a fekvő fa x m3 az után megkapja a Csider Tibor a jussát, ide bekerül x mínusz m3 aztán meg 
megint, hogy kivitte el a fát a Csider, vagy kivitte el?



Bendes     István     jegyző:   De nem is lett generálva.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja:   Ától cettig csinálja meg ő, m3 

számolják, mert úgy fektetve is más. Nincs igazam? Nincs. Aztán útközben elveszett. 

Bendes     István     jegyző:   Nem. A vita abból lett tavaly, hogy el lett híve, hogy belefér a 
300.000,- Ft-ba, aztán 800.000,- Ft lett. A 300 ezer és a 800 ezer forint között volt egy durva 
különbség, ami miatt lett egy kis felháborodás. De, ha itt tudjuk egyből, hogy mennyi és 
belőjük, akkor nincs itt háború. A másik meg nem tudom, hogy kitől vegyünk ilyen fát. Kitől 
szerezzük be? Tudtok-e mondani 3 nevet, vagy 1 nevet teljesen mindegy, hogy kitől lehet 
ilyen minőségű fát megvenni, hogy attól rendeljük meg. 
 
Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Az  egyik  az  erdészet,  mert  ők  Sárosfőn  is 
termelnek valamilyen csemetét és az van legközelebb. Meg megkérdezhetjük esetleg fent a 
sopronit, akitől az energiát vettük. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó akkor  felteszem a kérdést.  Ki ért  egyet 
azzal, hogy az 1, ha 3070 m2-es terület fakivágását és az összeaprítását, mert ott másképp 
leköbözni nem tudja, mert, ha ki van döntve, akkor még rosszabb. Szerintem úgy kellene, 
hogy tűzifaként összerakni. Aztán, hogy utána a Kft. viszi be, vigye be és ők aprítsák össze. 
Erre kellene kérni ajánlatot a Csidertől, hogy ezt számolja ki. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Meg legalább mindenképpen legyen itt egy szám, 
hogy mennyi m3.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A m3, így van.

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

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonát képező devecseri 0312/1 hrsz-ú "erdő" megnevezésű 1 ha 3070 m2 nagyságú 123A 
erdőtervi jelű ingatlanra vonatkozóan az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet 
alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztálya VEG/001/03380/2015 határozat alapján meghatározott tarvágás elvégzését Csider 
Tibor (8460 Devecser, Fekete A. u. 33.) vállalkozóval végeztesse el, melynek becsült értékét 
határozza meg.
2./ A Képviselő-testület a munkák elvégzésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezetéül a 
2016. évi költségvetést jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést Csider 
Tibor (8460 Devecser, Fekete A. u. 33.) vállalkozóval meg kösse.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-3./ 2016. április 15.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

65/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0312/1 hrsz-ú 
"erdő" megnevezésű 1 ha 3070 m2 nagyságú 123A erdőtervi jelű 
ingatlanra vonatkozóan az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 
szóló 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet alapján a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya 
VEG/001/03380/2015 határozat alapján meghatározott tarvágás 
elvégzését Csider Tibor (8460 Devecser, Fekete A. u. 33.) 
vállalkozóval végeztesse el, melynek becsült értékét határozza meg.

2./ A Képviselő-testület a munkák elvégzésével kapcsolatban 
felmerülő költségek fedezetéül a 2016. évi költségvetést jelölje meg.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
vállalkozási szerződést Csider Tibor (8460 Devecser, Fekete A. u. 33.) 
vállalkozóval meg kösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-3./ 2016. április 15.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Akkor a beszerzésre pedig a Bakonyerdőt és a 
soproni csemetés kertest. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata 
tulajdonát képező devecseri 0312/1 hrsz-ú "erdő" megnevezésű 1 ha 3070 m2 nagyságú 123A 
erdőtervi jelű ingatlanra vonatkozóan az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet 
alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztálya VEG/001/03380/2015 határozat alapján meghatározott alábbi egyedszámú 

• 4000 db mézgás éger (30 cm-es legkisebb nagyság),



• 1000 db magas kőris (15 cm-es legkisebb nagyság)
csemete beszerzésére árajánlatokat kérjen be az alábbi gazdálkodó 
szervezetektől:
 Bakonyerdő Zrt. Pápa
 Soproni Erdészet Sopron

2./ A Képviselő-testület kérje  fel a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti gazdálkodó 
szervezetektől az ajánlatot kérje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-2./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

66/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy  
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Devecser 
Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0312/1 hrsz-ú 
"erdő" megnevezésű 1 ha 3070 m2 nagyságú 123A erdőtervi jelű 
ingatlanra vonatkozóan az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 
szóló 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet alapján a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya 
VEG/001/03380/2015 határozat alapján meghatározott alábbi 
egyedszámú 
• 4000 db mézgás éger (30 cm-es legkisebb nagyság),
• 1000 db magas kőris (15 cm-es legkisebb nagyság)

csemete beszerzésére árajánlatokat kér be az alábbi gazdálkodó 
szervezetektől:
 Bakonyerdő Zrt. Pápa
 Soproni Erdészet Sopron

2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az 1. pont 
szerinti gazdálkodó szervezetektől az ajánlatot kérje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-2./ azonnal

20./     Napirendi     pont:  

Startmunka program – Bio- és megújuló energia – ágaprító gép beszerzése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Javaslatot kérek, nem tudom, ki az aki ilyennel 
foglalkozik.



Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Sümegen van az Agro Alfa, meg a Megazet-et az 
kérdezzük meg. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De akkor azt kell megnézni, hogy minimum 
15 cm átmérőjű fát.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Itt nem az a baj, hanem az a baj, hogy erre van 
300.000,- Ft. 

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

Bendes István jegyző: Nem, annál több 1.600.000,- Ft. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Na, most szecskavágót akarunk venni, vagy fa 
aprítót?

Bendes István jegyző: Aprítót.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A kiírásban bent van, hogy aprítható ág vastagsága 
15-20 cm közötti legyen, apríték nagysága 2-5 cm közötti legyen. 

Dukán Gabriella  aljegyző: Nektek azt  kell  megmondani,  hogy ki legyen az a 3,  akinek 
kiküldjük.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Ekkora pénzből  ez a  gép nem nagyon fog 
kijönni. Azért csak, hogy legyenek és nézegessük, mint ami most ott volt.
 
Bendes István jegyző: Abban az összegben megpróbálunk maradni, amit most a Startmunka 
program biztosít. 

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

Bendes István jegyző: Tehát ennyit biztosít a program, ennyi belefér. Ha ennél drágábbat 
akar venni a testület, akkor azt mondja, hogy olcsó, kell, nekünk egy karakán minőségű 
hozzátesz a testület. Nem tudom, hogy tud-e. 

Kozma György képviselő visszajött az ülésterembe 14:56 órakor.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: És mi van a közös gépünkkel? 



Bendes István jegyző: Azért akarunk venni, mert azt egyfolytában javítjuk. Mindig kölcsön 
kell adni. A kölcsön adásnak mindig az a vége, hogy mindig Devecser városa állja a javítási 
költségeket, ami nem egy korrekt történet, de nehéz vitatkozni. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor minél előbb kell venni aprítógépet.

Bendes István jegyző: Agro Alfa Sümeg, Megazet. Kitől kérjünk még? 

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

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Kimondottan  faipari  kéne,  mert  most  oké  két 
mezőgazdaságit mondtunk és kellene egy faiparit találni. Lehet, hogy ő jobb kapcsolatokkal 
rendelkezik.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A Készenlét Pápának van mindenféle.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Csak  ő  nem  faipari.  Hát  tőlem  mondhatod  a 
Készenlétet mindegy.

Bendes     István     jegyző:   Legyen meg a három, és ha még mondotok, akkor hozzátesszük. 

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

Bendes     István     jegyző:   Mi el tudjuk küldeni 6 helyre nem, okoz gondot.

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

Kozma     György     képviselő:   Nekünk volt ágaprítógépünk. Mi lesz azzal a géppel?

Bendes     István     jegyző:   a közös. Az mindig jár körbe. Az is megmarad, de mindig jár körbe. 
Mi is fogjuk használni azt is, de lesz egy saját gépünk, amit nem adunk oda senkinek. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja, hogy a 
2016-2017. évi Startmunka program Bio- és megújuló energia felhasználás programelem 
keretében beszerzendő 1 db ágapritógép beszerzésével kapcsolatban a 220/2012.(IV.10.) Kt. 
határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az alábbi gazdálkodó szervezetektől 
kerüljön árajánlat bekérésre:

• AGRO-ALFA Kft. Sümeg 8330 Sümeg József Attila u. 4.



• Megazet Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 13.
• Készenlét Zrt. 8500 Pápa, Mózsár u.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága kérje  fel a 
polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az 1. pont szerinti gazdálkodó szervezetek 
részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2016. április 30.

                  
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

67/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

1./ Devecser Város Önkormányzatának Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottsága javasolja, hogy a 2016-2017. évi Startmunka program Bio- 
és megújuló energia felhasználás programelem keretében beszerzendő 
1 db ágapritógép beszerzésével kapcsolatban a 220/2012.(IV.10.) Kt. 
határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 
szabályzata alapján az alábbi gazdálkodó szervezetektől kerüljön 
árajánlat bekérésre:

• AGRO-ALFA Kft. Sümeg 8330 Sümeg József Attila u. 4.
• Megazet Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 13.
• Készenlét Zrt. 8500 Pápa, Mózsár u.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az 1. 
pont szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ 2016. április 30.
                  
 

21./     Napirendi     pont:  

Startmunka program – Mezőgazdaság – aszaló szekrény beszerzése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

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

Bendes István jegyző: Oda is kellene 3-4 név.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Trudy Kft. Ajka.  Mekkora szekrény?



Bendes  István  jegyző: Azt  mondja  650  l-es,  polcos,  230 V-os,  650  W-os  teljesítményű, 
elektronikus hőmérséklet szabályzós. 635.000,- Ft van rá. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tornai Tamást megkérdezni, hogy hol 
vették a Chip készítő berendezéseket. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Gammo Europe Kft. Budapest és a harmadik még 
legyen kiegészítve.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági 
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, 
hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja, hogy a 
2016-2017. évi Startmunka program Mezőgazdasági programelem keretében beszerzendő 1 
db aszalószekrény beszerzésével kapcsolatban a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott 
Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről 
szóló szabályzata alapján az alábbi gazdálkodó szervezetektől kerüljön árajánlat bekérésre:

• TRUDY Kft. 8400 Ajka-Padragkút, Szőlőhelyi u. 2/a.
• Gammo Europe Kft. Budaőrs, Liget u. 3/2. 2040
• ………………………………………………………..

2./ Devecser Város Önkormányzatának Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága felkéri a 
polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az 1. pont szerinti gazdálkodó szervezetek 
részére küldje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2016. április 30.

                  
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

68/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

1./ Devecser Város Önkormányzatának Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottsága javasolja, hogy a 2016-2017. évi Startmunka program 
Mezőgazdasági programelem keretében beszerzendő 1 db 
aszalószekrény beszerzésével kapcsolatban a 220/2012.(IV.10.) Kt. 
határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 
szabályzata alapján az alábbi gazdálkodó szervezetektől kerüljön 
árajánlat bekérésre:

• TRUDY Kft. 8400 Ajka-Padragkút, Szőlőhelyi u. 2/a.
• Gammo Europe Kft. 2040 Budaőrs, Liget u. 3/2. 
• ………………………………………………………..

2./ Devecser Város Önkormányzatának Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az 1. 
pont szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje meg.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ 2016. április 30.
                  

22./     Napirendi     pont:  

Startmunka program – Betonelem gyártás – betonkalapács beszerzése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: A betonkalapácsra  is  az  vonatkozik,  hogy 
keressetek céget.

Bendes     István     jegyző:   Kiküldjük e-mailen és visszajeleztek, hogy ennek és ennek menjen.

23./     Napirendi     pont:  

Startmunka program – Bio- és megújuló energia – mulcsozó beszerzése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A mulcsozó gépre is kérjünk ajánlatot, azt is 
meg kell nézni honnan, lehet beszerezni.

Bendes István jegyző: Holnap délutánig megnézzük és kiküldjük nektek ezt, hogy kitől lehet 
árajánlatot bekérni. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,   
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja:   Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, aki ezekkel 
a gépbeszerzésekkel, hogy így még a  holnapi nap folyamán megnézzük, kitől lehet még 
bekérni árajánlatot, hogy kinek kell kiküldeni, aki így ezzel egyetért, az megszavazni 
szíveskedjék. Jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 
a következő határozatot hozta:

69/2016.     (III.   29  .)     GÜB.      h     a     t     á     r     o     z     a     t:  

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a gépbeszerzésekkel kapcsolatban 
javasolja, hogy a holnapi nap folyamán a hivatallal egyeztetve nézzék 
meg, kitől lehet még bekérni ajánlatot, hogy kinek kell kiküldeni azt.  

Bendes     István     jegyző:   Akkor még nézzétek meg, hogy aprítógépben mi az a kategória, ami a 
jobb és akkor még testületi ülésen beszéljük meg amiatt, hogy a Startmunka programban nem 



tudunk többet hozzávarázsolni, mert ennyit adtak. De annak semmi akadálya nincsen, hogy 
azt mondják, hogy egy milliót, félmilliót ne érjen meg hozzátenni pénzt.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Tudod mi a baj, ha belegondolsz, hogy 1,5 
millióból mennyi aprítékot tudsz vásárolni. Mennyi aprítékot vásárolhatunk és az mennyi 
időre elegendő az önkormányzat fűtéséhez?

Bendes     István     jegyző:   Azt azért tudomásul kell venni, hogy azt ingyen kaptuk, nem kell 
hozzátenni.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Az is igaz.
 
Bendes     István     jegyző:   Legalábbis így számoljuk. Nem tudom, miről beszélünk, nekem nem 
mond semmit.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Egy adapter.
 
Bendes     István     jegyző:   Döntsék el, hogy a 1,5 millió, hogy jó-e és a fél millióból mit lehet? 
Mert azért láttuk, hogy vágunk ki még fákat. Neki állt Attila és csapata a várost pucolni, mert 
az EON tudjátok milyen munkát végzett a városban. Mindenhol panaszkodnak az emberek. 
Az Attiláék neki álltak és pucolják az utcákat és teszik szebbé, elfogadhatóbbá azokat a fákat. 
Faanyagunk az folyamatosan képződik.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Persze azt én tudom. 

Bendes     István     jegyző:   Tehát egy jobb gépet nézzetek meg ti is holnapig, vagy várunk a 
kiírással. Ha holnap is rövid nektek, pénteken küldjük csak ki a kiírást. Ha azt mondják ez az 
a kaliberű gép, ami kell, ami 1,6 millió, 1,7 millió körül van, és ha azt mondja a testület, hogy 
hozzáadok annyit, akkor azt is tudjuk a következő ülést, amikor összehívjuk, azt is tudnotok 
kell, akkor tudtok mondani olyan gépet és akkor azon egy héten, vagy kettő megint nehogy 
múljon ez a gép, hogy melyiket vegyük meg.

Kozma     György     képviselő:   Hogyan volt az előző gép? 

Bendes     István     jegyző:   Ez ilyen társulással közösen lett beszerezve és járja körbe a falvakat. 
Nem sok helyre megy ám most már, hála istennek.

Kozma     György     képviselő:   Nem tudjátok eladni a mi részünket valamennyiért?

Bendes     István     jegyző:   De 5 évig meg kell tartani.

Kozma     György     képviselő:   Hát az nem lehet olyan nagy probléma. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: 3 éves.



Bendes     István     jegyző:   Öt évig gyakorlatilag nem adhatod el, legalább még 2 évig tartanunk 
kell. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: 12 millió forint volt.

Kozma György képviselő: Elővételben átadhatja a pénzt, aztán utána megkaphatja. 

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

Bendes István jegyző: Maradjunk annyiban, lejár a határidő majd meglátjuk.

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

Bendes István jegyző: Az eladási  határidő megvan,  megnézitek,  hogy eladjátok-e,  ha azt 
mondjátok, hogy igen. Meghirdetjük, meg van ennek a meghirdetési módja a tv-től kezdve, 
megmondjátok, hogy mely hirdetési formában. Feltesszük. Megmondjátok, hogy ez az alsó 
határ.  Bejönnek az ajánlatok,  behozzuk elétek.  Ez megy. Ti fogjátok rámondani az áment, 
hogy ez az ár elfogadható, menjen és akkor az árán veszünk mást, vagy jobbat. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Jó. Akkor van még a nemzeti örökségvédelmi.

Bendes István jegyző: Az csak tájékoztató.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Tájékoztató jellegű dolog, hogy nem veszik 
nyilvántartásba. 

Bendes István jegyző: Minden határozatot láttatok ez ügyben. Nem tudunk mit tenni vele, 
tehát a testületnek döntési joga nincs, de hát, ha megkérdezik bárkitől, hogy hogyan lehet? 
Hát így. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és  Környezetvédelmi Bizottság tagja: A Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  ülését 
bezárom. Megköszönöm mindenkinek a megjelenését.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Még egy pillanatra.

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

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Hadd, kérdezzek. Mert úgy tudom, hogy a testületi ülésen lesz egy olyan, 
hogy Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása.

Bendes István jegyző: De jó, hogy mondod. Javasolhatnátok. 



Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Elnök úr, ha mondana erről valamit. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Én erről nem tudok semmit. 

Bendes István jegyző: Ugye a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság egy kültagját ti kizártátok. 
Gyakorlatilag emiatt pótolni kell. Pótolhatjátok például Kozma képviselő úr berakható most 
már a bizottságba, mert ugye eddig nem volt berakható. Tehettek be képviselő tagot és azt is, 
hogy bekerül pl. Kozma képviselő úr, de még betesztek melléje még egy kültagot. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor 6.

Bendes István jegyző: Nem baj. Az arány még attól nem borul. És akkor 4 képviselő lesz 
benne és 2 nyugodtan bekerülhet kintről. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem páratlannak kell lenni? 

Dukán Gabriella aljegyző: 5 a bizottság létszáma, de ha szeretnétek meg lehet emelni.

Bendes István jegyző: Bocsánat, akkor 5 az SZMSZ szerint. Valakit javasolhattok igazából 
képviselőnek, itt vagytok, ha vannak nevek felmerült. De holnap is mondhatjátok, hogy kit 
javasoltok és akkor annak a neve alapból, az elnök úr szól, hogy javasolnám az xy-t. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi   
Bizottság     tagja:   Konkrét név nincs még?

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

Bendes István jegyző: Napirend van, de pótlandó az SZMSZ-ünk szerint minél hamarabb. 
Másik,  valószínűleg nem tudtok holnap dönteni  akkor,  hogyha az adott  személy mondjuk 
valamiért nem lesz itt, mert meg kell tőle kérdeznünk, hogy vállalja-e. Ha azt mondja, hogy 
vállalja akkor azt mondhatjátok határozattal,  hogy ezt szavaztátok. Tehát holnap javaslatot 
tudtok tenni akkor, ha az adott személyt nem tudjuk elérni, vagy nem egyeztettetek vele, azt is 
mondhatjátok, de felkérni időben, hogy vállalja.

Kozma György képviselő: István,  de jó, hogy ezt említetted! SZMSZ módosítás mikorra 
várható? Ebben az értelemben a polgármesternek, amit muszáj beletenni a törvény szerinti is 
magát az összeg határt is.

Bendes István jegyző: Ez hol van? Ezt megnézem holnap. 300 ezerig van valami, de hogy ez 
most az SZMSZ-ben, vagy költségvetésben? Valamiben meg van állapítva. Előveszem ezt én 
holnap.

Kozma György képviselő: A vagyon rendeletben lehet, de a költségvetésbe be kell tenni, 
meg az SZMSZ-be is.



Bendes István jegyző: Megnézzük abban is.
 
Kozma  György  képviselő: Azért  az  SZMSZ  módosításához  nekem  is  lenne  néhány 
gondolatom. 

Bendes István jegyző: Arra meg azt mondom az SZMSZ-re,  hogyha e-mailen átküldetek 
bármilyen  javaslatot  felénk  az  a  legegyszerűbb,  akkor  mi  azt  megnézzük,  vissza  tudjuk 
jelezni, hogy semmi akadálya nincs és visszük be ülésre. Hozzuk bizottságra előbb akként, 
aztán utána mehet az ülésre.

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

Bendes István jegyző: Mondom még egyszer sűrűn fogtok ülésezni. Elnézést kérek tőletek. 
Nem fogunk  tudni  mit  csinálni.  A pályázatok  meg  fogják  követelni  mivel  újra  kiírtuk  a 
pályázatokat és döntenetek kell, mert nem tudunk különben a témában e nélkül tovább haladni 
és azt látom, város vagyunk, és annyi egyéb vetődik fel tényleg tőletek és máshonnan is. A 
nyár közepéig én sűrűbb képviselő-testületi ülést tudok felétek jelezni, de ezt el szoktátok 
fogadni.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Két dolgot szeretnék azért megkérdezni még. Ugye 
van nekünk a keretünk, amit az állam biztosít, amivel az év végén volt ez a kátyúzás.

Bendes István jegyző: Igen.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mikor kapjuk, meg ezt a keretet úgy mond? Mert 
most is tudunk tavasszal?

Bendes István jegyző: Most is tudunk. Folyamatában megkapjuk. De tavasszal nyugodtan 
neki állhatunk, igen.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja Mert  egy  csomó  helyen  a  padkák  felújításra 
szorulnak.

Bendes István jegyző: Igen. Egyrészről mondtuk nektek, vagy nem tudom, hogy elhangzott-
e, megkeresett most már minket a kivitelező cég, elindul április folyamán mind három utunk. 
Tehát a három fő utunk a Vasútállomástól  ide be,  a Kolontár felől  szintén megépül,  és a 
Lakópark  végéig,  valahol  a  tábla  végéig  fog  tartani  ez.  Ebben  viszont  bent  van  a  két 
buszmegálló is, ami része annak a munkának is. Tehát ezek áprilisban elindulnak.    

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: És az út átkelő az óvodánál?

Bendes István jegyző: Gyakorlatilag azzal, hogy ezek elkészülnek, ezzel megindulnak.

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



Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor utána.

Bendes István jegyző: Igen utána azt mondhatjuk.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: De ott a közvilágítást kell megcsinálni először. 

Bendes István jegyző: Az megvan, hogy hogyan kell odaraknunk. Odarakjuk. Ha másképp 
nem  tudjuk  megoldani  vagy  oszlopot  odavinni  Noszlop  község  most  vett  egy  lámpát 
muszájból, mert  neki is a buszmegállója olyan rossz helyre került,  hogy beértek a faluba, 
468.000,- Ft-ért vett 1 db olyan mobil napelemmel működő lámpát, ami biztosítja ott a fényt 
és el is fogadta a mérési jegyzőkönyvet a KPM, pontosabban az Igazgatóság.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igen. Meg azt szerettem volna.

Bendes István jegyző: Tehát kínunkban nem tudunk másképp megoldani, akkor, nem egy 
eszetlen ár, hogyha egy lámpát oda kell vennünk. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Jó. A második kérdésem pedig az lett volna, egy pár 
évvel ezelőtt már téma volt a Homok utcában szerintem a 31-es körül, az udvaron keresztül 
történt egy feltöltés, eleve az is illegális volt szerintem. Egyszer már jeleztem 3-4 éve. Most 
tegnap voltunk arra  és  láttam azon a feltöltésen  keresztül  igazából  a  semmibe kivan egy 
szeméttelep készítve. Ugyan a nád eltakarja kívülről.

Bendes István jegyző: Valójában akkor szeméttelep.    

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor mit lehet tenni?

Bendes István jegyző: A program valójában újra indul, akkor takarítsuk, ki, vagy te tudsz 
jobbat?

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: És az udvaron keresztül hordják ki oda a szemetet 
és borítják le arra a területre a szemetet. 

Bendes István jegyző: Nem tudjuk elzárni sem?

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tehát az övék, beengedik a nagykapun, utána meg 
úgymond kiborítja  a  senki  földjén.  Nem tudom kié.  Felvételt  tudunk csinálni.  Meg hát  a 
mezőőrök.
 
Bendes István jegyző: Jó  megkeressük a  hrsz.-ot  és  kiküldőm a  Jenőt,  hogy nézze meg 
melyik az.

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nyilván való, hogy került oda, mert lehet látni. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tagja: Ha  már  itt  tartunk,  múltkor  készült  légi 
felvétel Székpusztáról. Meg lehet nézni egyébként, hogy milyen csodálatos az a település. 
Ingatlanokon  kívül  kb.  15-20  m  szélesen  körben  minden  háznál  szemét.  Az  egyik 
műemlékesek mentek  Szombathelyre  és  készítettek  egy felvételt.  Úgyhogy azt  meg  lehet 
tekinteni és telefonon felhívtak, hogy gratulálnak, hogy miért nem figyelünk oda? Köszönöm 
szépen. 

Bendes István jegyző: Pedig elkezdtük takarítani már. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Autóroncsok is vannak már, meg különféle 
hulladék, műanyagok, lerakatok, mindenféle, trágyatároló. 

Óvári  Márton  Szociális,  Egészségügyi,  Rend-  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnöke; 
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hát Székpuszta az nem a mienk. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Hát miért nem? Hát kié?

Dukán Gabriella aljegyző: Devecseré. 

Bendes István jegyző: Az a neve Devecser-Székpuszta.

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

Bendes István jegyző: Egyértelmű a mienk.

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

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

Dukán Gabriella aljegyző: Nem. Utána.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke;  Szociális,  Egészségügyi, 
Rend- és Környezetvédelmi Bizottság tagja: Van állami föld is, a rétek azok.

Kozma György képviselő: A rétek közötti részek, azok az épületekhez tartoznak nem?

Bendes István jegyző: Igen.

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

Bendes István jegyző: Ha állami területen van, akkor nekik kellene elvinni.
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