
D E V E C S E R  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z AT Á N A K
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E

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

Szám: 4001-29/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 30-án
(szerdán) 13 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak: Ferenczi Gábor polgármester
Kovács László            alpolgármester
Bognár Ferencné
Holczinger László           

                         Kozma György
                         Mayer Gábor 
                         Óvári Márton              képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
Benkő Ádám Oktogon Rubber & Tyre Hulladékhasznosító és Kereskedelmi Kft.
Ács Attila ügyvezető igazgató
Timber-Metal Kft. részéről:
Nagy Attila
Dr. Horváth Balázs Ákos
Izsa István
Molnár András Kadocsa Startmunka-program vezetője

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Vörös Istvánné jegyzőkönyvvezető

Jelen van még kb. 20 fő érdeklődő állampolgár.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülésén. Megállapítom,
hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. 

A nyilvános ülést megnyitom. 

A napirenddel kapcsolatban lenne javaslatom. Többen is jelezték felém, hogyha mód van rá,
mivel személyesen itt vannak az őket érintő adott napirendi pontnál, akkor az őket érintő
napirendi pontot vegyük előre. Javasolnám, hogy a 7. napirendi pontot vegyük előre, mert
Benkő Ádám kérte, hogy Oktogon Rubber & Tyre Hulladékhasznosító és Kereskedelmi Kft.
tájékoztatója kerülhessen az ülés elejére. Illetve Molnár András Kadocsa jelezte felém, hogy a
Startmunka-program beszámolója, és az a két napirend pont, amely ezt a programot érinti
szintén kerülhessen előre. Jegyző úr jelzi felém, hogy a Timber-Metal Kft.-vel a csarnok
építéssel kapcsolatos elszámolás egyeztetése is előrébb kerülhetne. Van-e még javaslat?
Tessék, képviselő asszony.



Bognár     Ferencné     képviselő: A végén szeretnék majd hozzászólni, mert nem volt internetem
ezt nem tudtam előre jelezni. Köszönöm. 

Mayer     Gábor     képviselő: Én is szintén szeretnék majd a végén hozzászólni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm képviselő úr. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: A vegyes ügyekben is van, ami a Startmunka-programhoz
kapcsolódóan van, akkor lehet, hogy azt is célszerű lenne előre venni, mert polgármester úr
mondta a Startmunka-programnak a beszámolóját, illetve a kettő hozzákapcsolódó döntést, de
került a vegyes ügyekbe is.

Bendes     István     jegyző: Igen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Rendben. 

Bendes     István     jegyző: Összekapcsoljuk azokat. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megkérdezem, hogy van-e még kérdés.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Sajnos nekem előbb el kell mennem.

Bendes     István     jegyző: Akkor a Városüzemeltetési Kft.-t is előbbre hozzuk.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Akkor viszont az 5., illetve a 6. napirendi pontokat is.
Akkor én eszerint ismertetném a napirendi tervezetet. Nem tudom, hogy van-e még módosító
javaslat a napirendi tervezettel kapcsolatba? Ha nincs, akkor már a módosított javaslatot
olvasnám fel és tenném fel szavazásra.

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

A Képviselő-testület 7 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) Oktogon Rubber & Tyre Hulladékhasznosító és
Kereskedelmi Kft. 

Ferenczi Gábor
polgármester

2) Devecser Város Önkormányzata és a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. között a Használt cikk piac
üzemeltetésére megkötésre kerülő üzemeltetési szerződés

Ferenczi Gábor
polgármester

3) A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

4) Timber-Metal Kft.-vel csarnok építéssel kapcsolatos
elszámolás egyeztetése

Ferenczi Gábor
polgármester

5) Beszámoló a devecseri 2016-2017. évi Startmunka program
jelenlegi állásáról

Ferenczi Gábor
polgármester

6) Startmunka program –  Mezőgazdaság –  kukorica tisztítás,
szárítás 

Ferenczi Gábor
polgármester



7) Startmunka program –  Mezőgazdaság –   hűtőkapacitás
bővítés

Ferenczi Gábor
polgármester

8) Startmunka program – Mezőgazdaság –  tejhűtő beszerzése Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

10) A mezei őrszolgálatról szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati
rendelet módosítása  

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

12) A közterületek rendjéről és használatáról szóló 16/2004.
(V.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

13) Tájékoztatás kérés a Használt cikk piac üzemeltetéséről Orbán János
elnök

14) D-Medico Kft. kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

15) Devecseri Ujság kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

16) A Devecser Város Önkormányzata és a Pápai Tankerületi
Központ között megkötendő Vagyonkezelési szerződés és
Megállapodás

Ferenczi Gábor
polgármester

17) A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  Bendes István
jegyző

18) Védőnői állásra pályázat kiírása Ferenczi Gábor
polgármester

19) Tájékoztató a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működéséről

Ferenczi Gábor
polgármester

20) Vegyes ügyek

N A P I  R  E  N D    E  L Ő  T T

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Mivel nagyon sok napirendi pontunk van, én most nem élnék
azzal a lehetőséggel, hogy kiegészíteném az írásban kiküldött anyagot. Inkább egy következő
ülésen egészíteném majd ki. Van-e az írásos anyaggal kapcsolatban hozzászólás, kérdés? 



Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

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

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

417/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

N A P I R E N D    T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:

Oktogon Rubber & Tyre Hulladékhasznosító és Kereskedelmi Kft.

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Oktogon Rubber & Tyre Hulladékhasznosító és
Kereskedelmi Kft. tájékoztatója következik, amelyet a képviselő társaim kértek egy előző
ülésen. Akkor én átadom a szót.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Átadnám a lehetőséget, akkor tessék.

Óvári     Márton     képviselő: Akkor kezdeném én, hogyha van rá mód. Igazából többen köztünk
és én is szerettünk volna egyeztetést tartani ezzel a céggel kapcsolatban. Kérdésem az lenne,
hogy a szerződés, ami jelenleg Devecser városával köttetett, azt szeretnénk egy kicsit
módosítani, egy-két biztosítékot belerakatni, mert itt, mint tudva levő elég nagy mennyiségű
gumi került most már a telephelyre, a Meggyeserdőre.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.:
Folyamatosan kerül oda.

Óvári     Márton     képviselő: Így van. De nekünk csak arról kellene biztosíték. Nem tudom,
hogy szerződésbe tudjuk-e foglalni, hogy nehogy véletlen ez a nyakunkon maradjon
valamilyen oknál fogva. Szeretnénk úgymond Devecser városának egy biztosítékot tenni ebbe



a szerződésbe.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Állunk
elébe. Egészítsük ki a szerződésünket. Készítsünk egy tervezetet. Én azt a jogászunkkal
átnézetem, ha van esetlegesen valami kiegészítés vagy kérés, egyebek. Fontos, hogy
összeegyeztessük a közös érdekeinket „egy hajóban evezünk címszóval”.

Óvári     Márton     képviselő: Persze.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Akkor
annak megfelelően természetesen mi készen vagyunk azt aláírni. Jó?

Óvári     Márton     képviselő: Jó. Nem tudom, hogy a képviselő társaimnak van-e még kérdése.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.:
Igazából az elérhetőségeim a polgármesteri hivatalban, Áginál úgy hiszem, hogy megvannak.
Úgyhogy ezt ő rajta keresztül le tudjuk kommunikálni. 

Bendes     István     jegyző: Nekem egy kérésem lenne. Nem mindenki tudja, hogy ez a cég
pontosan mit is tevékenykedik a városunkban. Hogyha egy pár szóban elmondaná, hogy is
zajlik a gumi behozás, és hova viszik, mit tesznek ezekkel, hogy mindenki értse,
tulajdonképpen, hogy miért is vetődött fel kérdés.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Mi
alapvetően kétfajta frakciójú hulladékot kezelünk. Ez a gépjármű abroncsoknak a különböző
típusai. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű, mezőgazdasági és bányagép
abroncsainak a begyűjtése, ezeknek az osztályozása és típus, méret, anyag szerint való
válogatást követően az annak megfelelő feldolgozó üzemekbe való továbbítása. Ez egyfelől
lehet fizikai aprítás, darabolás, aminek eredményeképpen négy fajta frakció készül benne. A
gumi részből, 0, 0,2 2,4 és 4,8-as szemcsenagyságú granulátumok készülnek, most alapvetően
két gépsoron a marcali újra hasznosító üzemben. Van termikus újrahasznosítás. Igazából a
Lafarge Hungary Kft.-nél történik Királyegyházán. Illetve vannak törekvéresek. Jövő év
folyamán Dunaharasztiba, akik pedig üzemanyagot állítanak elő belőle. A másik frakció az a
műszaki gumi hulladék. Azokat tovább adjuk shredderezésre és aztán kerülnek shredderezés
után vissza a telepünkre ezek a big-bag zsákok, vagy a köbméteres űrtartalmú dobozok
formájában, amit szintén a Lafarge Hungary Kft. éget el termikus újrahasznosítás keretén
belül. Ezzel fűtik a cementgyáraknak a kemencéit. Igazából ez a két fő csapásirány.     

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én annyiban szeretném kiegészíteni, illetve némiképp
ellentmondok jegyző úrnak, mert nagyon sokszor elhangzott ennek a cégnek a neve, hiszen a
tavalyi évben kb. 600.000,-Ft bevétele származott az önkormányzatnak, a városnak abból,
hogy a használt gumiabroncsot az Oktogon Rubber & Tyre Kft. megvásárolta. Az sem titok,
hiszen közpénzről van szó, hogy 4.000,-Ft-ot kap a településünk tonnánként. Kb. 130 tonna
gumiabroncsnak a begyűjtése történt meg a tavalyi évben. Ha teljesen jól emlékszem ilyen
nagyságrendet képviselt. Az idei évben is volt már számos szállítás. Azt gondolom, hogy
abszolút hozzájárult a cég a tevékenységével ahhoz, hogy a település tisztább és élhetőbb
legyen. Úgyhogy én szeretném megköszönni ezt a közösségünk nevében. Amit még el kell
mondani az idei évben pedig egy telephelyet bérelnek, kezdtek el bérelni a meggyeserdei
területen. Amit szintén minden hónapban tisztességesen megfizetnek az önkormányzat felé.
Mármint a bérleti díjra gondolok. Azt gondolom, hogy a településnek az a jó, hogyha sok
ilyen cég működik itt nálunk helyben.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.:
Szeretném elmondani, hogy mi rendelkezünk a Generali Providenciánál eseti
káreseményenkénti 15.000.000,-Ft-os felelősségbiztosítással, hogyha bármi van. Értelem



szerűen rendelkezünk saját készpénzes pénzeszközökkel, továbbá a biztosítónk is ott áll
mögöttünk, ha bármi olyan esemény történik, aminek nem kellene, hogy történjen. De
fizikálisan is rendelkezünk kárelhárítással, ha már erről van szó. Munkagépek, egy 24 tonnás
rakodó, egyéb forgó gépek, amelyek esetleges tűz esetén hirtelen védősáv kialakítására,
bármire alkalmasak. Továbbá a biztosítónk elég nagy összeggel ott áll mögöttünk.

Óvári     Márton     képviselő: Számomra ez megnyugtató. Szerintem a szerződést majd így
tudjuk módosítani. Nem tudom, képviselő társaknak biztos, hogy van még kérdése.

Kozma     György     képviselő: Egy van. Egy mondat erejéig csak. Ez a fajta működés stabil
gazdálkodást feltételez. 

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.:
Igyekszünk.

Kozma     György     képviselő: Mert az ott elhelyezett és nálunk ez a felmerült probléma, hogyha
ez a gazdálkodás, valamilyen úton módon megszűnne, sem a biztosító nem tudna helyt állni
és nekünk kellene az ott felhalmozódott, esetlegesen el nem szállított, vagy fel nem használt,
vagy fel nem dolgozott gumit kezelni mi ebben a pillanatban hulladékgazdává válnánk,
aminek az elszállítási költsége tetemes lenne. Az önkormányzat nem bírja, illetve nem
szeretné átvállalni, adott esetben bármi közbe jöhetne. Ezért lenne szükséges egyébként egy
olyan kaució letétele az önkormányzatnak, vagy elkülönített számlára, legalábbis nekem ez az
elképzelésem, amit adott esetben, jót állna a felhalmozódott guminak az eltávolítására vagy az
elszállítására.
 
Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Erre
úgy gondolom, hogy akkor térjünk ki a kaució összegére, hogyha az az 55, vagy 56 darab 90
köbös nyerges vontató, mondjuk 1 hónap alatt nem bírná elhordani, megakadnék vele.
Továbbá van egy saját nyerges vontatónk is. Annak a hulladékszállítása is engedélyezés alatt
van. Ez egy 5.8-as Scania típusú tehergépkocsi, szintin 95 köbös felépítménnyel. Ha ezzel az
57 autóval nem bírnánk elhordani, akkor én bármit leteszek önnek.

Kozma     György     képviselő: Ennek én nagyon örülök. Csak mi már megégettük magunkat.
Egy másik vállalkozóval.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Igen.

Kozma     György     képviselő: Legalábbis még mindig folyamatban van ez az ügy. És ugye azt
szokták mondani, akit egyszer a kígyó már meg mart, az már egy gyíktól is fél. Ebből
adódóan van az óvatosság, de nem a bizalmatlanság. De szerintem bármelyikünkkel fordulhat
elő olyan esemény, ami előre nem várt, előre nem kiszámítható és a következményei viszont
mondjuk terhelnék az önkormányzatot. Ebből a szempontból lenne indokolt egyébként ezt a
szerződést átnézni és amint ön is mondta, hogy készek ebben helytállni esetleg, hogy
biztosítékokat nyújtani. Az én számomra ez lenne a megnyugtató.  

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.:   Nézzük
meg, hogy mi a javaslat.

Kozma     György     képviselő: Köszönöm szépen. Hát természetesen nem most fogjuk eldönteni
biztosan.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Nem.

Kozma     György     képviselő: Csak, hogy ez már felmerült előzőleg.



Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.:
Igazából azt tudom mondani, a hulladékgazdálkodás úgy működik, egyszer több, egyszer
kevesebb, azért cserélődik a hulladéknak a mennyisége. Igazából az éves kvótánk kb., amivel
foglalkozhatunk, amit szállíthatunk, az momentán 10.600 tonna, a hulladékszállítási és
begyűjtési engedély. Hogyha a nyerges szerelvényeinket is hozzáteszem, ez kb. 80-90 ezer
tonnát fed le évente. Igazából mi még kb. a tizedinél sem járunk. Tízedénél?  5 %-ánál sem.
Tehát mint mondottam nézzük meg a lehetőségeket. Ha az ésszerűség határain belül
mozognak, akkor én nyitott vagyok mindenre. Nekünk igazából az a célunk, nem szeretünk
betárolni hangsúlyozom, de az idei esztendőben ez a két havi leállás amíg a Tamási üzemet
leszerelték, illetve nem indult újra az élet ez ugye egy kis tartaléktározó kialakítását tette
szükségessé. De most igazából 1.000, 1.100 tonnát forgalmazunk havi szinten. Igazából azt
mondom december 20-ig tudunk dolgozni, addig van beszállítás. Addig mindenképpen az
egész gumi frakciót azt szeretnénk kitárolni. A műszaki gumi hulladékot szerintem január
vége, február közepéig ledaráltatom az egészet. Viszont indul a jövő évi szezon a Lafarge
cementgyárba és nekünk az ottani kötelezettségeinket teljesíteni kell. Jó? 

Kozma     György     képviselő: Sok sikert hozzá. 

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.:
Köszönöm szépen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm szépen. Képviselő asszony jelezte, hogy szeretne
kérdést feltenni.

Bognár     Ferencné     képviselő: Igen. Csak az észrevételeimet, és a megfigyeléseimet.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Igen.

Bognár     Ferencné     képviselő: Én nagyon örülők, hogy itt vannak ezzel az egész vállalkozással
Meggyeserdőn és nem értem igazából a képviselő társaimnak az aggodalmát. De igazából
amit elmondott a tulajdonos és üzemeltető úgy gondolom, hogy aggodalomra olyan ok nincs,
hiszen felsorolta, hogy micsoda referencia értékű biztosítás és egyéb dolgok vannak a
háttérben. Én nagyon köszönöm a munkáját, mivel a rend és közbiztonság is hozzám tartozik.
Nagyon sokan jelezték vissza, hogy most már nem találkozni gumikkal, itt, ott amott. És én
megértem azt mindenféleképpen, hogy nehéz a mostani gazdasági helyzetben, hiszen a
világban, illetve Európában a gazdasági válság egy kicsit begyűrűzött hozzánk is. Ettől
függetlenül nagyon köszönöm, hogy a mi városunkat, illetve a mi településünket választotta
annak, hogy itt mindenféleképpen a gumikat meg próbálja összeszedni és gondolom ebben
olyan üzlet van, amihez mi nem nagyon férnénk hozzá. Ehhez kapcsolatok kellenek. És
hogyha a kapcsolatok ki vannak alakítva, akkor igazából akadálymentes fog lenni. Ez egy új
vállalkozás, ami egy éve van Devecserben. Természetesen még nem olyan gördülékeny és
ezért van szükség arra a szerződésre, amit Óvári képviselő javasolt. Azt fogadjuk el. A többit
viszont köszönöm.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.:
Köszönöm én is a céghez való hozzáállást és akkor nyitottak vagyunk. Áttanulmányozzuk.
Meg fogunk egyezni.

Mayer     Gábor     képviselő: Én lakossági kérdést szeretnék feltenni önnek. Én nem jártam a
telephelyen. Én úgy tudtam, hogy autógumikat és egyéb ilyen dolgokat tárolnak ott. Egy lakos
megkérdezte tőlem, hogy igaz-e, hogy gumiőrlemény. Gumiőrleményről tetszett beszélni?

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Igen. A
gumihulladék, ami beérkezik hozzánk, azt válogatás után küldjük és úgy kapjuk vissza ilyen
big-bag zsákos, illetve köbméter űrtartalmú konténerekbe. Ilyen műanyag konténerekben így



van. 

Mayer     Gábor     képviselő: Kérdés igazából arra irányul, hogy van-e valami esélye a talajba
való bemosódásának, vagy szakszerűen van-e tárolva, esetleg hogyan tárolják ezeket?

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Nincs.
Igazából a big-bag zsákok teljes egészében vízhatlanok. Ha valaki bemegy esetleg az én
felügyeletem alatt, van egy cédula az oldalán a zsákoknak, illetve a dobozoknak, ami azt
tanúsítja, hogy kb. 20 évig teljesen vízálló.
 
Mayer     Gábor     képviselő: Jó. Köszönjük. Ez megnyugtató.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kinek van még kérdése,
hozzászólása Benkő Ádámhoz?

Kovács     László     alpolgármester: Az volt, az itt megfogalmazódott, hogy van-e arra lehetőség,
hogy mondjuk meg lehessen nézni a telepet, az ön felügyelete alatt természetesen?

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Ennek
természetesen nincs akadálya. 

Kovács     László     alpolgármester: És ez merült fel még a képviselő társak részéről és akkor
megnéznénk. Én azt gondolom mielőtt bármilyen szerződés módosításnak neki állunk
célszerű ezzel kezdeni. 

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Jövő
hét utáni hét folyamán valamelyik nap december 15-ig. 

Kovács     László     alpolgármester: Én javaslom, hogy a polgármester úr, a képviselőkkel, itt a
hivatal koordinálásával egyeztessen.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.:
Legyeztetjük és akkor meg lesz. 

Kovács     László     alpolgármester: Igen egy időpontot és akkor talán megnyugtató a képviselők
számára is, és rajtuk keresztül a lakosság számára is.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Jó.
Rendben.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása? 

Bognár     Ferencné     képviselő: Nekem hozzászólásom. Mi már többször voltunk polgármester
úrral Benkő úrnál megnézni a telepet ebben az évben is, és a tavalyi évben is. Biztosan
emlékezik rá. Mindig akadálymentesen jutottunk be. Csak ennyi a hozzászólásom. 

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Esetleg
annyi, a jövőbeni terveink között szerepel, hogyha megtörténik a meggyeserdei objektumnak
a megfelelő kapacitású villamosenergiával való ellátása akkor egyébként saját magunk is
tervezzük, hogy beszerzünk egy shredder gépet, amivel igazából ezt az 5 X 5-ös, 8 X 8-as
nagyságú elő shredderezett frakciót tudjuk készíteni, ami alap szállítás szempontjából egy
optimálisabb mennyiséget feltételez. Igazából a jövőbeni terveim között azt tudom mondani,
hogyha van villany, akkor onnantól számítva 2 éven belül ennek a beszerzését biztosan, hogy
meg fogjuk oldani.



Bognár     Ferencné     képviselő: Van további elképzelés.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.: Így
van. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm. Kinek van még kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatót és a nagyon
rugalmas hozzáállást.

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.:
Nagyon szívesen. Még utaznom kell emiatt kértem csak, hogy először tárgyaljuk.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nagyon szépen köszönjük. 

Benkő     Ádám     Oktogon     Rubber     &     Tyre     Hulladékhasznosító     és     Kereskedelmi     Kft.:
Nagyon szépen köszönöm a tisztelt képviselő uraknak, hölgyeknek.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Minden jót kívánunk.

Benkő Ádám Oktogon Rubber & Tyre Hulladékhasznosító és Kereskedelmi Kft. képviselője
elhagyja az üléstermet.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület az Oktogon Rubber & Tyre Hulladékhasznosító és Kereskedelmi Kft. működéséről
szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

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

418/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület az Oktogon Rubber & Tyre Hulladékhasznosító
és Kereskedelmi Kft. működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata és a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. között a Használt cikk piac üzemeltetésére megkötésre kerülő
üzemeltetési szerződés

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Itt szeretném köszönteni Ács Attila igazgató urat. Szeretném
köszönteni Zsigmond János polgártársunkat, aki azért van itt a mai ülésen, hiszen ő volt a
kezdeményezője a népszavazási kezdeményezésnek, amely azt célozta, hogy a jelenlegi
üzemeltető helyett Devecser Város Önkormányzata, a város lépjen és a város maga végezze.
Ugye erről még nem döntöttünk, hogy maga az önkormányzat, vagy a Városüzemeltetési Kft.,
vagy más módon legyen az üzemeltetés. Ily módon nem akarok annyira előre menni, de egy
biztos, arról döntött a Képviselő-testület és azt gondolom ebben benne volt az a közel 1.500
aláírás, a helyiek, a lakosok véleménye is, hogy a város szeretné ennek a meggyeserdei



területnek a hasznát élvezni. Én szeretném kérni a Képviselő-testületet, hogyha van rá
szükség ennél a napirendi pontnál Zsigmond János polgártársunk is hadd szóljon hozzá.
Illetőleg én arra is szeretnék lehetőséget biztosítani, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
részéről is itt van elnök úr, akit szintén szeretettel köszöntök tekintettel arra, hogy a
használtcikk kereskedők nagy része a roma nemzetiséghez tartozik itt a településünkön, neki
is szeretnék lehetőséget biztosítani adott esetben, hogy hozzá tudjon szólni a vitához az
árusok érdekében, amennyiben a Képviselő-testület ezzel egyetért természetesen. Kinek van
még kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Zsigmond János és Orsós Ervin a Devecser Város
Önkormányzata és a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. között a Használt cikk piac
üzemeltetésre megkötésre kerülő üzemeltetési szerződés című napirendhez hozzászóljon.

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

419/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Zsigmond János és Orsós
Ervin a Devecser Város Önkormányzata és a Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. között a Használt cikk piac
üzemeltetésre megkötésre kerülő üzemeltetési szerződés című
napirendhez hozzászóljon.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nos, hogy hol tartunk most.

Óvári     Márton     képviselő: Egyetlen egy dolgot polgármester úr, egy személyes beszélgetésen
már említettük, hogy én csak azt szeretném kérni, hogy egy 1.500 közeli számról van szó. Azt
tetszett mondani polgármester úr, hogy ez 1.400, illetve 1.100 ami hiteles. Ami önök szerint
hiteles. Tehát csak maradjunk ezeknél a számoknál.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Pontosítok. 

Óvári     Márton     képviselő: Tényleg igazak? Mert még nem láttuk ezeket az aláírásokat. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem is fogja.

Óvári     Márton     képviselő: Nem is akarom, csak pontos számokat.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr pontosítok. De egyébként majd Zsigmond
János polgártársunk megerősíti majd, hogy kb. 1.100 volt az érvényes aláírások száma. Mert
mondjuk volt olyan, aki nem megfelelően töltötte ki az aláíró ívet. Példaként mondom, hogy
személyigazolvány számot írt rá a személyi szám helyett. Kb. 400-as követtek el ilyen
hibákat. Személyigazolvány számot írtak rá. Nem volt olvasható mondjuk nyomtatva a név.
Nem volt olvasható mondjuk az utca. Át volt húzva. Tehát ezt nem fogja látni.

Óvári     Márton     képviselő: Nagyon szépen köszönöm. Csak azért kértem, hogy valós számok
hangzanak el. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van. Azt gondolom, hogy érvényes vagy érvénytelen



attól függetlenül még az a lakossági igen, arra a kérdésre ott volt, hogy egyetért-e ön azzal,
hogy Devecser Város Önkormányzata a meggyeserdei önkormányzati tulajdonban lévő
területen működő használtcikk piacot üzemeltesse. De majd Zsigmond János ki igazit, hogyha
rosszul mondom.

Zsigmond     János: Annyit szeretnék mondani, annyit szeretnék hozzáfűzni, ezt azért nem
tudod megnézni, mert 3 napon belül ezt meg kellett semmisíteni. 

Óvári     Márton     képviselő: Én nem is akarom megnézni. Csak a számok mindig elhangzanak.
Számok, akkor beszéljünk azokról a számokról, ami a korrekt.

Zsigmond     János: 1.135 volt.

Óvári     Márton     képviselő: Jó. Köszönöm. 
 
Zsigmond     János: 1.400 közelében volt, de a polgármester úr által elmondott dolgok miatt
nem mindegyik volt érvényes.

Óvári     Márton     képviselő: Értem. Én értem, csak azokról a számokról beszéljünk. Én nem
akartam semmi mást. Nem akartam én kötekedni. Bocsánat.

Kozma     György     képviselő: Polgármester úr. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ugye túl tudunk ezen lépni. Mert még napirendi 

Kozma     György     képviselő: Csak hadd szóljak egy mondat erejéig. Ugye 3.600 körüli szavazó
van Devecserben.  

Ferenczi     Gábor     polgármester: Érdemi?

Kozma     György     képviselő: Persze hogy érdemi, mert a megközelítése az is a dolgoknak.
Ezek szerint, ha 1.130 az igen, akkor azt lehet mondani, hogy 2.400 a nem.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez nem egy népszavazás volt képviselő úr, hanem egy
aláírásgyűjtés.

Kozma     György     képviselő: Csak azért mondom, akik egyébként nem adták hozzá az igent.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr. 

Kozma     György     képviselő: Csak azért mondom, hogy ebből ne induljunk ki. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ne csúsztassunk.

Kozma     György     képviselő: Mert akkor messzire vezet és mindenkit.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem zárjuk is le ezt a napirendi pontot. Ne
csúsztassunk tehát.

Kozma     György     képviselő: Én ezt azért mondtam.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jegyző úr majd megerősít, hogy kb. 760 aláírásra volt ahhoz
szükség, hogy a helyi népszavazás elindítható legyen. Én azt gondolom, hogy ezt 2 hét alatt
az aláírást gyűjtő kezdeményezője túl teljesítette. Tehát azt lehet mondani, hogy semmilyen
akadálya nem lett volna a helyi népszavazás elindításának. Arról most szerintem ne



nyilatkozzunk, hogyha helyi népszavazást írtunk volna ki ebben a tárgykörben több millió
forintért, akkor az hogyan alakult volna. Én örülők neki, hogy a helyi népszavazást nem kell
megtartani. Addig hál Isten el tudtunk jutni, hogy a város fogja üzemeltetni és az üzemeltetést
végezni. Sőt azt látjuk, hogy az operatív feladatokkal szeretnénk megbízni a
Városüzemeltetési Kft.-t. Azokat a részleteket kell még rögzíteni, hogy ez az üzemeltetés
milyen módon történjen. Ezeknek a részleteknek a tisztázása érdekében készült egy
Üzemeltetési szerződés tervezet, amit már részben tárgyalt a testület. Tegnap bizottsági ülésen
is tárgyalta és itt ezen a testületi ülésen lesz még arra lehetőség, hogy itt igazgató úr is, a
Képviselő-testület tagjai is, illetve én még szerettem volna kérni és ugye támogattak is, hogy a
lakosság részéről Zsigmond János polgártársunk, illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
hogyha úgy gondolja kiegészíthet. Itt tartunk jelenleg. Ami még fontos, hogy a
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységi körét most már bővítette a Képviselő-testület.
Tehát a jogi keret rendelkezésre áll ahhoz, hogy a tevékenységi körében benne van a piac
üzemeltetés. Jelenleg ez az állás. Na, most, amit én a magam részéről szeretnék elmondani ezt
elmondtam az eddigi üléseken is. De én azt gondolom semmilyen extrát nem mondok, nem
kérek. És szerintem, amit én mondok összhangba hozható minden bizonnyal a jelenlévők
elképzeléseivel is. Nyilván azt szeretnénk, hogyha egy tiszta, világos, átlátható helyzet lenne a
meggyeserdei területen. Látnánk, mint Képviselő-testület is, és látnánk, mint a lakosság is, az
utolsó forintig az összes bevételt, és az utolsó forintig az össze kiadást. És ezt úgy értem,
naprakészen lenne célszerű látnunk, hiszen azt gondolom, hogy ez megnyugtató mindenkinek
a számára. Igazgató úr számára is a Képviselő-testület számára is, illetve a lakosság számára
is. Azért operatívan nézve a dolgot én azt javasolnám, hogy egy szombat-vasárnapi piac
hétvége után egy keddi napon üljünk le, akinek erre lehetősége lesz, ideje, energiája, jöjjön el
erre a megbeszélésre és akkor igazgató úr szóban, illetve írásban számoljon be a hétvégi
eseményekről, a bevételekről, a kiadásokról. Illetve egyeztessük azokat a beszerzéseket,
amelyeket szükségesnek tart igazgató úr, a testület, az önkormányzat, a város, hogy ez a piac
jobban működjön. És akkor így mindenféle mendemondát, gyanút egyebeket ki lehetne zárni.
Ezt azért kell elmondani, mert most már három üzemeltetője is volt ennek a piacnak és az
elmúlt években folyamatosan zűrzavar kísérte ennek a piacnak a működését. Én azt
gondolom, hogy a rendhez az is hozzátartozik, hogy a pénzügyeket tiszta, világos módon
tudja kezelni a város ezzel kapcsolatban. A másik dolog, amit én feltétlenül kérek és
feltétlenül ragaszkodnék, bár természetesen ezt javaslatként fogalmazom meg, remélem, hogy
ebben is egyet tudunk érteni, hogy devecseri munkavállalókat kell helyzetbe hozni, hiszen ez
egy devecseri Használt-cikk piac és Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képezi a
terület. Tehát itt is amennyiben helyben van alkalmas munkavállaló, akkor a devecserieknek
kell lehetőséget biztosítani. Én úgy láttam, hogy ebben sincsen vita a testületen belül. És
természetszerűleg a városnak az az érdeke, hogy a bevételeket valamilyen módon a területbe
visszafektesse úgy, hogy itt értékteremtés történjen. Amilyen befektetések itt történni fognak
az a városé marad. Azt szeretnénk, hogyha javulnának azok a körülmények, amilyen
körülmények között a kereskedők a Használt-cikk piacon tevékenykedni tudnak.
Folyamatosan végeznénk el azokat a hiánypótló beruházásokat, gondolok én itt a csapadékvíz
elvezetésre, az utak állapotára, vagy éppenséggel a mellékhelyiségek meglehetősen szerény
számára. Illetve elkezdenénk az ingatlanokat is valamilyen módon rendbe hozni, felújítani. Én
azt gondolom, hogy ez mindenkinek az érdeke. Aztán amit pedig nagyon rövid távon meg
kellene tenni és én úgy láttam, hogy a Képviselő-testület többsége mindenképpen egyet tud
ezzel érteni, először is a biztonságtechnikai intézkedéseket kellene megtenni. Gondolok itt
arra, hogyha itt hiányzik kerítésszakasz, akkor azt pótolni kell. Van az önkormányzat
tulajdonában 16 db kamera, ami ott található a területen. Ezeket felül kel vizsgálni, meg kell
javítani. Azt szeretnénk, hogyha mindegyik tökéletesen működne. Azt is beszéltük még, hogy
egy beléptetőrendszert fogunk kiépíteni, amely megkönnyíti azt, hogy valóban azok tudjanak
bejönni a piac területére, akik erre jogosultak. Ezzel kapcsolatban a jegyző úr már elindult az
ajánlatkérés irányába. Illetve úgy tudom, hogy a kamerarendszer karbantartására is már
érkeznek be az ajánlatok. Viszont én a bizottsági ülésen akkor már nem voltam jelen, ezt már
csak másodkézből halottam, hogy volt olyan felvetés, hogy már most hétvégén az
önkormányzat üzemeltesse a területet. Na, most itt szeretném jelezni, mert én ezt tegnap nem



tudtam jelezni, hogy ezzel a felvetéssel én semmi esetre sem tudok egyetérteni. Nem is értem
ezt a felvetést. Nem is tudom kinek a részéről érkezett, mert nonszensz szerintem, mert ma
kedd van és egy bizottsági ülésen elhangzik egy testületi tag részéről olyan, hogy 3-4 nap alatt
szervezzük meg a piac üzemeltetését. Szerintem ez kivitelezhetetlen. A másik, hogy másrészt
szerintem jogszerűtlen is, mert bár egy múlt pénteken kelt levélben a jelenlegi üzemeltető
valóban jelezte felénk, ugye mi ezt a levelet hétfő reggel vettük át, hogy ő partner lenne egy
közös megegyezéssel történő szerződés bontásban. De én azt gondolom, hogy jelenleg az
önkormányzatnak nem érdeke egy szerződés bontás. Mi levélben már értesítettük az
üzemeltetőt, hogy december 16-án 8 órakor lesz a hivatalos átadás-átvétel. Szerintem célszerű
lenne, ha ehhez az eredeti időponthoz ragaszkodnánk és ebben a hátralevő kb. 2 hétben
megpróbálnánk mindent megtenni annak érdekében, hogy a december 16-ai hétvégén a piac
megfelelően tudjon működni. Én szerintem most ezen a hétvégén ugyan úgy, ahogy a
következő hétvégén is a jelenlegi üzemeltetőnek kell ezt végeznie. Nagyjából itt tartunk most.
Nagyjából így összefoglaltam a helyzetet. És akkor Óvári képviselő úr.

Óvári     Márton     képviselő: Annyit szeretnék hozzátenni tegnap bizottsági ülésen ön mondta.

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat. Bocsánatot kérek mielőtt belemegyünk ebbe
polgármester úr, hallgassuk meg a bizottság véleményét. 

Óvári     Márton     képviselő: Tehát ez még van.

Kovács     László     alpolgármester: Értem. De a bizottság véleménye után is el tudod mondani
és abban az ütemben mennénk, ahogy egyébként kellene. 

Óvári     Márton     képviselő: Elhangzott egy mondat, arra szeretnék reagálni. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen.

Óvári     Márton     képviselő: Tehát a polgármester úr tegnap reggel azzal kezdte, hogyha nem
nyit ki, a levélkapcsán ön mondta úgymond, akkor a rendőrséggel nyittatja ki. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem. Én három opciót mondtam el.

Óvári     Márton     képviselő: Jó. De ezt mondta. A bizottsági ülésen elhangzott egy ilyen
blődség. A polgármester úr mondta, hogy a rendőrséggel nyittatja ki. A másik meg az, hogy
pont most jeleztek a lomisok, hogy tárva-nyitva van a kapu. A mai nappal elvonult onnan az
üzemeltető. Tárva van a kapu bárki, bármerre megy. Én csak ennyit tudok. Nekem most
szóltak délben ebédközben lomisok.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Most két dolog hangzott el. Képviselő úr azt mondta blődség
az, ami elhangzott bizottsági ülésen. Ugye én három opciót vázoltam fel, milyen eshetőségek
vannak. Az egyik az volt, hogy elhagyja a területet. A másik az volt, hogy ott marad a
területen, de mondjuk nem nyitja ki a piacot. A harmadik opció pedig, hogy ott marad a
területén és kinyitja a piacot. Én azt jeleztem tegnap, azt próbáltam érzékeltetni a bizottsági
ülésen, hogy nekünk minden eshetőségre fel kell készülnünk. De én azt gondolom, hogyha
december 15-ig egy határozott idejű szerződés van érvényben, akkor az önkormányzat nincs
abban a kényszerhelyzetben, hogy ezt a határozott idejű szerződést közös megegyezéssel
megszüntesse. Milyen okból szüntetné meg? Igazából milyen haszna, milyen érdeke fűződik
ehhez az önkormányzatnak? Én itt ezt próbáltam volna felvetni. Én azt gondolom, hogy
nekünk arról kellene beszélni, hogy ez az üzemeltetési szerződés részleteiben, hogy nézzen ki.
És természetesen fel kell készülnünk az átállásra, az üzemeltetésre. Volt még egy felvetés.

Óvári     Márton     képviselő: Nem. Csak hallottam most, hogy ki van nyitva a kapu.
    



Ferenczi     Gábor     polgármester: Ja, igen. Ha nem ilyen szerencsétlen időpontban lennének a
testületi ülések, már elnézést kérek, hogy 13 órakor, ugye azt gondolom egy nagyon fontos
díjátadó eseményen voltunk jegyző úrral a Somlón, és amikor megtörtént a díjátadás, rögtön
autóba ültünk éppen ideértünk 13 órára, nem is tudtunk a délelőtt folyamán itt tartózkodni.
Ezért nyilván nincs is tudomásom arról, hogy jelen állás szerint, per pillanat a meggyeserdei
területen mi a helyzet. 

Óvári     Márton     képviselő: Hát akkor most én ezt elmondtam. Én nekem ezt egy félórával
ezelőtt mondták.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tessék, képviselő asszony.

Bognár     Ferencné     képviselő: Köszönöm. Polgármester úr vitáját és a Képviselő-testület
tagjai vitáját azt hiszem este 9-ig nem szeretném sem én, sem a lakosság hallgatni. A másik
pedig az, egyelőre ilyen blőd dolgokkal, hogy ki, mit mond, ki, mit mondott a bizottsági
ülésen. Azért van a bizottsági ülésen, azért van az ülés, hogy ott egymásnak tudjunk esni és
megvitassuk a problémás dolgokat. És utána pedig a lakosság elé mosolyogva ideüljünk és azt
mondjuk, hogy olyan „fasza gyerekek vagyunk”, hogy megoldottuk a problémákat. Egyelőre
azt kellene eldönteni, hogy ki fogja átvenni üzemeltetésre. És ki fogja átvenni hivatalosan
üzemeltetésre a piacot, mert nincs megnevezve senki. Miért nincs megnevezve? Itt totyorgunk
egy hónapja, vagy két hónapja, vagy Isten tudja már mióta ebben a gödörben és dagonyázunk.
Ebből ki kell lépni, de „kibaszott” gyorsan. Mert, hogyha nem fogunk kilépni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Obszcén szavakat ne használjunk, mivel ez egy testületi ülés.

Bognár     Ferencné     képviselő: Elnézést kérek. De nagyon gyorsan ki kell belőle lépni, mert
egyszerűen vannak problémák, mint ahogy képviselő urak is említették. Ugyanakkor senki
nem ajánl semmit. Akkor viszont nem vagyunk alkalmasak arra, hogy döntsünk. Illetve fel
kellene állni a Képviselő-testületnek. Köszönöm.

Óvári     Márton     képviselő: Szeretném kérni a képviselő asszonytól, hogy amikor mindig fel
akarja állítani a Képviselő-testületet, akkor legyen szíves példát statuálni.    

Bognár     Ferencné     képviselő: Példát statuálnék, de attól tartok akkor sem értenétek ti meg,
tudod.

Óvári     Márton     képviselő: De akkor ne mondja meg nekem. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én ezt a vitát most lezárnám és akkor térjünk vissza a
tárgyra. Tessék, képviselő úr. 

Kovács     László     alpolgármester: Elnézést kérek. Én is arra kérem a Tisztelt Képviselő
Társaimat is, hogy a testület méltóságához illeszkedően szóljunk hozzá és akként reagáljunk.
Én nem véletlen mondtam azt a napirend bevezetése után, először a bizottsági javaslatot kell
meghallgatni és nem a vitát megkezdeni. A bizottsági javaslat után lehetne.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ne magyarázzuk túl képviselő úr szerintem.

Kovács     László     alpolgármester: Akkor ennyi.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor a bizottsági javaslatot meghallgatjuk és akkor
haladunk tovább. Én a magam részéről, mint előterjesztő, azt gondolom, hogy logikus, hogy
összefoglalom az elmúlt hónapok eseményeit. Egyébként pont az a probléma, hogy júliusban
kerület először ide napirendre, de most novemberben dőlt az el, néhány héttel ezelőtt, hogy az
önkormányzat fogja valamilyen módon megoldani az üzemeltetést. Ugye nagyon kevés idő áll



rendelkezésre. Jó. Tessék, megadom a szót Holczinger László elnök úrnak.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Köszönöm szépen.
Ezeket a vitákat el lehetne kerülni, mert tegnap a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nagyon
hosszasan vesézte ezt az Üzemeltetési szerződés tervezetet és elfogadásra javasolja a
következők figyelembevételével. A Kft. kapjon 3.000.000,-Ft-os támogatást az üzemeltetés
megkezdésére. Valamint elhangzott, hogy milyen bérleti díjakat szeretnénk ott megállapítani,
hogy a bevételek is biztosítva legyenek, hogy a szerződéseket is meg lehessen kötni.
Megkérem a jegyző urat, hogy ezekről a számokról adjon tájékoztatást, mert nem az én
anyagomat hoztam el és nem tudom.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm elnök úr. Tessék, jegyző úr. 

Bendes     István     jegyző: A bizottság az Üzemeltetési szerződésben két helyen javasolt
módosítást.  Egyik a 2. pontban az üzemeltetéshez, fenntartáshoz és működtetéshez szükséges
dolgozói létszámmal még nem rendelkezik a Kft., de biztosítani fogja. Erre javítanánk. És a
14. pontot törölnénk az Üzemeltetési szerződésből. Az üzemelés érdekében, hogy mennyi
állandót vesz fel, ezt majd döntse el a Kft. vezetője. És a 14. pontba kerülne emiatt
behelyezésre, hogy az önkormányzat a piac üzemeltetésének elindításához folyamatában
3.000.000,-Ft összegű forgótőkét biztosít, hogy fennakadás ne legyen.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Azt szeretném kérni, hogy mindenki megnyugodjon és a
lakosság is, hogy ez a 3.000.000,-Ft pénzeszköz legyen a piac üzemeltetéséhez, elszámolási
kötelezettséggel.  

Bendes     István     jegyző: Így, így. Tehát az Üzemeltetési szerződésbe gyakorlatilag ennél több
nem kerül. Más módosítás nem kell. És azt javasolta a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, hogy
ezzel a módosítással fogadják el. 

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Elszámolási kötelezettség és pénzeszköz átadás. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tessék, képviselő úr. 

Óvári     Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság
elnöke: A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és
érdekes helyzet alakult ki a megvitatás során. Ugye 5-en vagyunk a bizottságban. Na, most a
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság először döntött, hogy támogatja. Én döntöttem volna úgy,
hogy támogatom ezt a szerződést, viszont én hagyatkozom a képviselő asszonyra.

Bognár     Ferencné     képviselő: Így van.

Óvári     Márton     képviselő;     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság
elnöke: Én ezért nem támogatom. Hogyha a képviselő asszony nem támogatja, akkor én sem
támogatom. Úgyhogy a Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság nem
támogatja. Nem hozott döntést. 

Bendes     István     jegyző: Nem hozott döntést.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó, tessék.

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: A szerződés 1. pontjánál volt egy
olyan Devecser, Meggyeserdő 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 és ebből ad át tulajdonképpen a
Használt-cikk piac üzemeltetésére a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek egy
területet és úgy tudom, hogy ebben a területben más egyéb területek is benne vannak. Egy
térkép alapján, elhangzott tegnap a bizottsági ülésen, hogy célszerű lenne pontosítani, hogy



melyek azok a területek, amit üzemeltetésre átadunk a Nonprofit Kft.-nek.

Bendes     István     jegyző: Melléklete a térkép maga, természetesen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ugye a részemről is elhangzottak, úgy fogalmazok,
alaptézisek, amire igazából nem reagált senki. Ugye én itt az átláthatóságról beszéltem.
Például operatívan működhet-e ez úgy, hogy nyilván nem hétfőn, mert az fizikai képtelenség,
de mondjunk egy keddi napon rendszeresen összeüljünk.

Kovács     László     alpolgármester: Bent van a szerződésben. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tehát akkor ez így rendben van mindenkinek. Csak azért
mert én tegnap nem voltam. Világos, hogy bent van a szerződésben. Csak mivel én már nem
voltam itt ennél a résznél a bizottsági ülésen nem tudom, hogy bizonyos dolgok nem kerültek-
e ki. 

Kovács     László     alpolgármester: Polgármester úr te terjesztetted elő.  
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: De nem voltam jelen ennél a résznél. 

Holczinger     László     képviselő: Polgármester úrnak el kell olvasni az egész szerződést.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor ez marad bent. Rendben. Tehát amiket én is
elmondtam. Az így mindenkinek megfelel. 

Kovács     László     alpolgármester: Annyi, hogy a 2. pontnál úgy fogalmaztatok, hogy jelenleg
nem rendelkezik de biztosítani fogja a biztonságos üzemeltetéshez. lehet, hogy nem fogja
tudni megoldani mindet felvett létszámmal. Ezt is tudjuk. Ezt szerződési formában kell neki.
Ezt azért mondom el, és hangozzék el így, hogy ez később ne legyen probléma esetleg. 

Bendes     István     jegyző: Rendben. 

Holczinger     László     képviselő: Ráadásul még a díjakat is megbeszéltük, hogy milyen díjakat
kellene, hogy milyen díjakat lenne célszerű.

Bendes     István     jegyző: Előbb el kellene fogadni az Üzemeltetési szerződést. Nem része ennek
azok a számok, amelyekkel utána határozatot hozhat.

Dukán     Gabriella     aljegyző: A 9. pontnál úgy van, hogy: Üzemeltető köteles Devecser Város
Önkormányzata és majd lesz egy döntés, ami alapján megállapítja, hogy mennyi díjat szed be
és akkor ez kerül be. Vagy a döntést hozza meg, hogy mennyi legyen és úgy fogadja el.

Kovács     László     alpolgármester: Vagy ezt kivesszük.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Vagy pedig fordítva, mert itt van a 9. pontban. 

Óvári     Márton     képviselő: Igazából a díj.

Bendes     István     jegyző: Akkor mondom a számokat. Mindenki kíváncsi. Tehát az elképzelés
az volt a sok egyeztetés végén, hogy a bérleti díj 420,-Ft.

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat mielőtt elmondanád jegyző úr. Én azt javaslom,
hogy a díjak ne itt legyenek, hanem külön.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Külön vannak.



Dukán     Gabriella     aljegyző: Külön határozatban.

Kovács     László     alpolgármester: De ne csak külön határozatban. Az Üzemeltetési szerződés
tervezetben sem legyenek bent így.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Akkor legyen kivéve?

Kovács     László     alpolgármester: Mert minden egyes alkalomkor, amikor a díjak változnak
üzemeltetési szerződést is kell módosítani.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Igen. Az is igaz. 

Bendes     István     jegyző: Macerásabb. Igen.

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat, de ez külön legyen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. Egyébként én is így gondolom ezt, hogy külön legyen.
Ezt külön át kell beszélni.  

Kovács     László     alpolgármester: Annyi, hogy a testület által elfogadott vagy elfogadott díjak
alapján. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Üzemeltető köteles Devecser Város Képviselő-testülete által
elfogadott, megállapított díjakat beszedni.

Kovács     László     alpolgármester: Az általa javasolt és testület által jóváhagyott.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Alpolgármester úr megengedi, hogy szót kapjak esetleg az
ülésen. Köszönöm. Nagyon figyelmes.

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ma is volt nálam jó pár használt cikk kereskedő. Úgyhogy
még egyszer neki kellene veselkednünk a díjaknak. Én a magam részéről azt javasolnám,
hogy egyrészt ne hozzunk erről döntést. Csak a lakosság tájékoztatása végett mondom el,
hogy én egy olyan irányba gondolkodnék, hogy érdemes lenne sávos módon a m2 árakat
megszabni, mert különben nagyon sok árusnak többet kellene fizetnie a jelenlegi verzió
alapján, mint amit eddig fizetett. Azt javasolnám, hogy az üzemeltetési szerződésben most ne
rögzítsünk díjat. Ezen az ülésen most erről ne is hozzunk határozatot. Ezt beszéljük át újra.
Nézzük át újra és utána hozzunk róla egy másik alkalommal határozatot. És a határozat
alapján emeljük majd be a döntésünket. 

Bendes     István     jegyző: Ne emeljük be.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor tegyük mellé. Nem is kell beletenni így van. Jó, ha ez
így most elfogadható. Szerintem most a díjakról semmi esetre se hozzunk döntést annak
érdekében, hogy valóban azért akarjuk ezt a piacot üzemeltetni mi magunk a város, mert azt
szeretnénk, hogy az árusoknak jobb legyen. Akkor tényleg legyen nekik jobb. Akkor megér ez
még egy kis beszélgetést. 

Kozma     György     képviselő: Itten egy ellentmondás van megint egyébként. Persze mindenki a
szépet és a jót akarja. A realitásokról viszont illene tudomást venni. Tehát hogyha egyszer egy
szerződés tervezetről beszélünk ott mindig szerepelni fog az a tétel, amely anyagi, vagy tárgyi
számvételi tételnek terveznek, számszakilag meghatározza a szerződésnek a működtetését.



Egy szerződés nem tudom milyen tulajdonképpen. Meg kellene annak határozni a személyi
feltételeit, a működésnek a feltételeit. Ezen belül, hogy milyen módon kell teljesíteni neki.
Tehát megvan a szerződésnek a formai, meg egyéb tartalmi feltétele, hogy azt szerződésnek
lehessen tekinteni. Ebben az esetben nincs meg. Azért is volt tegnap egyébként külön
véleményem, mert semmivel nem rendelkezik ez a szerződés arról, hogy ezt a piacot lehessen
működtetni. Nincsenek engedélyeink. Nincsenek ebben tárgyi, személyi feltételek.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr.

Kozma     György     képviselő: Elmondom, amit akarok.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Érdemben beszéljen. 

Kozma     György     képviselő: És gyakorlatilag nincsenek meg azok a feltételek, amivel mi
tudnánk működtetni a piacot kérem szépen. Igen is nincsenek meg az engedélyeink arra, hogy
ezt most a saját Kft.-nket megbízva működtessük. Ezt tudomásul kell venni. Tudomásul kell
venni azt is valószínűleg, hogy amit a képviselő társam mondott, hogy egy kész helyzet állt
elő a piacon és semmiféle reagálás nincs erre vonatkozólag. Azon vitatkozunk, amin nem
kellene. Akkor kellene vitatkozni, amikor már minden rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy
lehessen működtetni ezt a piacot. Ez a kettő köszönő viszonyban nincs. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr. Legnagyobb tisztelettel, azért nem kellene ezen
vitatkoznunk most pont, mert kevés idő van hátra. 

Kozma     György     képviselő: Nincs hátra.

Ferenczi     Gábor     polgármester: És egyébként, ha júliusban, akkor, amikor ez először szóba
került, akkor értelmes módon eldöntötte volna a Képviselő-testület, hogy nem kér abból az
üzemeltetésből, ami jelenleg ott a Meggyeserdőn folyik.

Kozma     György     képviselő: Polgármester úr, ön gerjesztette ezt az egészet folyamatot.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor fél év állt volna rendelkezésre a különböző
engedélyeknek a beszerzésére, az operatív munka megszervezésére és az egyebekre. 

Kozma     György     képviselő: Ez mind-mind próza.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Próbáljunk meg érdemben dolgozni. Itt Holczinger elnök
úrnak tökéletesen igaza van. Ismertette a bizottsági javaslatot. Én azt gondolom, hogy
tekintettel arra, hogy tegnap már áttárgyalásra került az Üzemeltetési szerződés. Az ülésen itt
volt Igazgató úr. Úgy gondolom, jegyző úr világosan elmondta, hogy ezeknek az
engedélyeknek a beszerzése folyamatban van. Megtörtént az egyeztetés, hogy milyen
infrastruktúra hiányzik, és annak a pótlása mi módon fog történni. Koncentráljunk arra, hogy
a város ezt a piacot maga és jól tudja üzemeltetni. Erre koncentráljunk. Tessék képviselő,
asszony.

Bognár     Ferencné     képviselő: Van egy javaslatom. A polgármester úr nevezzen ki valakit a
Képviselő-testület tagjai közül, az a kérésem, ne engem, aki akadályozza ezeket a dolgokat,
hogy igen is csinálja meg ezt. Mert egész eddig csak egy helyben dagonyázunk. 
 
Kovács     László     alpolgármester: Bocsi, bocsi térjünk vissza a napirendre az Üzemeltetési
szerződésre. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Ez az, erről van szó. 



Kovács     László     alpolgármester: Tehát szavazzuk meg.

Óvári     Márton     képviselő: Polgármester úr, valamit én is szeretnék hozzászólni.

Bognár     Ferencné     képviselő: Nem tudod megszavazni. 

Óvári     Márton     képviselő: Polgármester úr véletlenül sem akarom kijavítani, de júliusban én
mondtam egy dolgot, javasoltam amikor legelőször felvetette a polgármester úr. Én azt akkor
is elmondtam, hogy 2016. december 15-én a jelenlegi üzemeltetőnek mindenképp megszűnik
a szerződése. Én ezt júniusban is elmondtam. Tehát volt egy b) verzió is, hogy kiírjuk a
pályázatot újra, ez az egész igazság. Én tényleg nem akarok kötekedni, csak így volt. Ezt
szerettem volna elmondani.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem ebben a városban mindenki tudja. 

Óvári     Márton     képviselő: Jó. Csak azért, mert polgármester úr mondja, hogyha júniusban
már eldöntöttük volna. Hát hogyha arról is döntöttünk volna az is most menne. De arról sem
döntöttünk. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. Hogyha júliusban eldöntöttük volna, hogy az
önkormányzat fogja üzemeltetni. Jó. Érdemben magával az Üzemeltetési szerződéssel
kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Én ezt a szerződést a magam részéről
támogatni tudom, mivel azok a garanciák benne vannak, amiket én kértem. Illetve azt látom
igazgató is abszolút partner azokban a dolgokban, amiről szó volt. Én látom a garanciát arra,
hogy ez egy átlátható, a bevételi, a kiadási oldalt abszolút tükröző, heti rendszerességgel az
információkat az önkormányzat rendelkezésére bocsátó együttműködés lesz, ami által
szerintem a lakosság is megnyugodhat. És én azt gondolom, hogy a gyakorlatban ahogyan
telik-múlik az idő, és ahogyan ezeket a különböző lépéseket megtesszük, akkor majd még
lehet a szerződésen módosítani. De egy alapnak szerintem ez megfelelő. 

Kovács     László     alpolgármester: Szavazzunk!

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hogyha nem szeretne más hozzászólni. Nem tudom, hogy
esetleg a roma önkormányzat részéről akarnak e valamit.

Orsós     Ervin     elnök: Igen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: A lényeget, röviden. Köszönöm. I

Orsós     Ervin     elnök: Annyit szeretnék mondani, megkerestek engem többen is. Igazából
nagyon sok az érdeklődés ezzel a lomis piac átadásával kapcsolatosan, hogy ki lesz az
üzemeltető. Nem is az, hogy ki lesz, hanem hogy milyen jellegű úgymond béreket fognak
meghatározni maga a bérleti szerződésekkel kapcsolatosan. És én nem tudtam választ adni.
Pont azért nem tudtam, mert én sem tudom pontosan a dolgokat, hogy hogyan vannak.
Viszont nagyon sokszor és sok esetben az utca a legjobb hely és ott találnak meg engem és
mondják, hogy a devecserieknek esetlegesen lehetne-e az én hozzászólásommal önhöz
fordulva, vagy önökhöz fordulva, hogy mivel helyi lakosokról van szó és kint vannak ők is a
piacon, hogy valami jellegű, esetleg valami jellegű, most az én szavaimmal mondom, egy kis
ár csökkentést a bérleti szerződésből, mivel, hogy devecseri, helyiek. Én mondtam, hogy meg
fogom keresni önt polgármester úr és hogy beszélünk erről, hogyha esetlegesen itt lehetőség
adódik akkor felvetem, fel fogom hozni ezt a témát. És persze nem csak ebben kerestek meg,
hanem még munka ügyben is érdeklődtek még, hogyha esetlegesen elindul a devecseri
önkormányzat üzemeltetése által a terület, akkor bővíthetnék-e a munkáltatást az emberek
részéről. Tehát ezeket a hozzászólásokat szeretném. Utólagosan, esetleg valamikor választ
kapni rá.



Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Köszönöm. Hát annyit szerintem mindenképpen
elmondhatunk, hogy jelenleg is hirdetünk álláshelyeket őrzés-védésre. Ez az interneten
keresztül különböző felületeken megtalálható, így a honlapunkon, a honlapunkhoz kapcsolódó
közösségi felületeken, a kábel tv-n. Itt az elvárás feltétlenül, hogy őrző-védő képesítéssel
rendelkezzen az adott munkavállaló, illetve én azt gondolom igazgató úrnak egy teljesen
jogos kérése, hogy erkölcsi bizonyítvánnyal is. S hát természetesen itt mindenképpen
előnyben részesülnek a devecseri polgárok, hiszen fontos a helyismeret már csak azért is. A
másik kérdéssel kapcsolatosan, ugye erről már több alkalommal beszélt a Képviselő-testület,
hogy milyen módon tudná segíteni a devecseri állandó lakcímmel rendelkező árusokat. Ezt
majd egy következő ülésen fogjuk eldönteni ugyan úgy, ahogy a díjakat, a kedvezményeket is
azzal egy időben kell majd eldönteni. De, hogy milyen opciók vannak, szerintem ez nem
titkos ezt el lehet mondani. Járható út lehet pl. az, hogyha valakinek 11 havi bérleti díja be van
fizetve egy raktár bérlemény esetében, akkor a 12. havit esetleg elengedjük. Ez egy
kedvezmény. Szó volt arról is, amit jegyző úr javasolt, hogy egy rendeletmódosítással lenne
lehetőség arra, hogy a devecseri árusoknak egy havi kedvezményt, egy támogatást fizetni egy
ilyen 3.000,-Ft körüli összeget, amit minden hónapban azoknak biztosítanánk azért, hogy
azok a jogszabályi előírások is teljesüljenek, hogy mi alapvetően jogilag nem tehetünk
különbséget. Tehát ez a verseny a törvény előírásait sértené, hogyha azonos raktár esetében,
valamilyen megkülönböztetést alkalmaznánk. Viszont arra van lehetőség, hogy az
önkormányzat saját polgárait valamilyen támogatásban, helyi támogatásban részesítse. Tehát
én nekem tetszene ez a megoldási javaslat, amit jegyző úr mondott. De én azt gondolom, hogy
a közeljövőben, tényleg nagyon szűken vett közeljövőben fogunk erről egy megbeszélést,
vagy egy ülést tartani és azonnal fogjuk erről értesíteni a kereskedőket.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Lehetne egy kérdésem, hogy arról a 3.000,-Ft-os dologról.

Kovács     László     alpolgármester: Az nem érinti a Kft.-t, mert az rendelet.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Igen. Nem az üzemeltető.    

Kovács     László     alpolgármester: Mert a kereskedők, a boltosok is jelezték, hogy ők is.

Holczinger     László     képviselő: Felhívom a képviselő társaim figyelmét, hogy ilyen
megkülönböztetéseket nem célszerű használni, hogy a devecseri lomisok ezek
kedvezményben fognak részesülni, mert ez elhangzott. Ma egyébként az úgynevezett lakcím
bejelentési dolog nagyon egyszerű. Nagyon olcsón lehet ingatlanokat vásárolni Devecserben.
És hogyha azt akarjuk Devecser népessége ilyen formában gyarapodjon, akkor ez ellen én
tiltakozom. Köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Elnök úr, ezt már többször tisztáztuk megbeszélésen, ülésen,
hogy mi döntjük el, hogy mikortól. Ha azt mondjuk, hogy aki november 30.-cal rendelkezett
állandó lakcímmel, akkor innentől kezdve ez az opció nem él. Ezzel nem lehet vissza élni.
Erről már többször beszéltünk.

Holczinger     László     képviselő: Felhívom a figyelmet még egyszer.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én azt gondolom, hogy ezzel nem lehet visszaélni, hiszen
utólagosan senki nem tud lakcímkártyát készíteni. 

Holczinger     László     képviselő: Jövőre már igen.

Kozma     György     képviselő: Szeretném megkérdezni, nem tudom a véleményedet, hogy egy
Lomis fórumot rendezni itt villámgyorsan a kultúrházban mondjuk, ahol lehetne tisztázni
ezeket a helyzeteket, mert megfelelően kaotikusak szerintem. És ebből adódólag több



félreértésre is adhat okot a mostani körülményrendszer. És a másik, amit szeretnék
megkérdezni, hogy látsz-e realitást abban, hogyha a lomisok visszajönnek Devecserbe, hogy
akkor ugyan az a helyzet fog ismétlődni, mint mondjuk ezelőtt pár éve, mint ami előtt még
kimentek volna. Miszerint a hétvégén az ismert tumultus az utcákban. Illetve a Devecser
környéki részeket, a városszéleket megint a szemét, az illegálisan elhelyezett szemét fogja
borítani. Erre szeretném kérni a véleményed.

Orsós     Ervin     elnök: Én azt tudom mondani, ez csak egy saját vélemény. Akkor az utóbbi
kérdésre adnám a választ, hogy persze jobb, ha nem bent lennének, hanem ugyan úgy ahogy
eddig volt, kint lennének megfelelő körülmények és megfelelő lehetőségek és aszerint tartani
ezt a fajta úgymond olyan jellegű helyzetet, mármint úgy mondom jobb helyzetet tartani, mint
előzőleg volt. Sokan megkerestek azzal, hogy mi lenne, ha visszajönnének, illetve ha
Devecserben helyileg háznál ismételten árulnának. Én azt mondtam, hogy én ezt nem nagyon
látom át. Azért nem nagyon látom át, mert ezt én nem csináltam és igazából csak annyit
tudok, amit látok. Hát igazán a lomis részről, a lomis piacról azt tudom mondani, hogy jó ötlet
volt és jó ötlet is az, hogy van lomis piac és van egy külön olyan hely, ahol lehet ezt csinálni.
Viszont azt nem tartom jó ötletnek, hogy itthon Devecserben csinálják, mert akkor megint
felmerül a kérdés, mint ahogy mondtad is, hogy akkor gyakorlatilag megint a szeméttől fogva
minden olyan jellegű dolog csak probléma. Kit fog ez megint terhelni? Az önkormányzatot
nyilván.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Köszönöm.
 
Kozma     György     képviselő: És a másik egyébként amire szeretnék választ tehát a fórum, hogy
hirtelen össze kellene hozni ilyen helyzetben.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr.

Kozma     György     képviselő: Bocsánat polgármester úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Eldöntjük és ki fogjuk hirdetni fórumon. Természetesen, aki
volt nálunk annak mindenkinek mondtuk.

Kozma     György     képviselő: De én kérdeztem. Azt hiszem megkaptam az engedélyt rá. 

Orsós     Ervin     elnök: Nyilván, hogy szeretnék fórumot szervezni és van is kilátás rá.
Mindenképpen szeretnénk egy ilyen jellegűt. Lesz egy nyilvános ülés, most december 1-jén.
De én úgy gondolom, hogyha bele lehet venni ezt a Lomis dolgot, akkor erről is szeretnénk
beszélni mindenképpen. 

Kozma     György     képviselő: Hát milyen jellegű ez a 3 óra. Nem is tudtam egyébként.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát a közmeghallgatás.

Orsós     Ervin     elnök: Így van a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatása.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Holnap 14 óra.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én azt gondolom, ma ezen az ülésen beszélünk. Holnap
pedig, mindenki kapott erre meghívót, elmehetünk a közmeghallgatásra, és akkor ott esz
lehetőség erről is beszélni.

Óvári     Márton     képviselő: Én az Attilától szeretnék kérdezni. Azt szeretném kérdezni Attila,
hogy beszéltünk itt őrző-védőkről. Tájékoztatva a lakosságot, hogy hogyan kívánjátok
megoldani, és milyen létszámmal, milyen emberekre van szükséged a te véleményed szerint



az üzemeltetéshez, és milyenek azok az emberek, amelyek már úgy mond neked
rendelkezésedre állnak a Kft.-nél. Akkor tényleg beszéljünk számokról, hogy mi az az ember
létszám, amit mi most fel fogunk venni devecserit a piacra és milyen kvalitású emberekre lesz
szükség, mert ugye tegnap elhangzott, hogy az önkormányzat részéről két kis hölgy is van,
aki majd besegít a piacon. Úgy mondta a polgármester úr. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Mint opciót. 

Óvári     Márton     képviselő: Tehát ez opció. Erre szeretnék én választ.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Akkor elmondom, hogy jelenleg hol tartunk. Az igazság az,
hogy az állás helyek meglettek hirdetve.

Kovács László alpolgármester elhagyja az üléstermet.

Folyamatos az elbírálás, beszélgetés a jelentkezőkkel. Jelenleg ott tartunk, hogy arra vár a
Kft., hogy ez az Üzemeltetési szerződés aláírásra, megkötésre kerüljön. Innentől válik
hivatalossá és bizton ígérhetem a jövőben dolgozónak, hogy felvételt nyert a Kft.-hez, mert
mind addig amíg szerződésünk nincs, addig fölösleges ígéretet tenni. Általában őrként,
vagyonőri vizsgával, érvényes vagyonőri vizsgával rendelkező emberek jelentkeztek.
Megmondom, köztük van, akinek jelenleg munkahelye van és ugye nagyon gyorsan nekem
választ kell adnom arra, hogy 16.-ával ők tudjanak kezdeni úgymond az új munkahelyükön. A
jövő évi minimálbér lesz a fizetésük. Ez se legyen a lakosság előtt titok, hogy milyen
pénzekről beszélünk. Igazából készítettünk, egy őr segítségével azt is elmondom, decemberre
már egy beosztást, amit ugye 4 főről beszéltünk. De 4 fővel, mivel minden nap 24 órában
őrzés van, illetve porta szolgálat és úgy van, hogy túlórával lenne mindenkinek, hogyha
szabadságot nem vesz senki ki. Ezért 5 főt fel kell venni ahhoz, mert ugye 4,3 főre jön ahhoz
ki.  Ha 5 főt felveszünk, akkor az is bent van, mivel a tudomásom szerint a szombati nap a
nagy piaci nap, amikor nagyobb tömeg mozdul.

Kovács László alpolgármester visszaérkezett az üléstermet.

Akkor 2 őr fog szolgálatot teljesíteni. Plusz 4 emberre van szükségünk, akik a parkoló jegyet,
a napi jegyet, a piac felügyeletet, az ott keletkezett parkolási rendet irányítják, mozgatják az
autósokat. Jelenleg ott tartunk, az örök létszáma úgy néz ki meg lesz. A hétvégi, tehát akik
tartósan, éves szinten jelentkeztek erre a hétvégi munkára 2 főnél tartunk. Ugye 2 főt
polgármester úr említett, akik úgynevezett besegítéssel szabadság, vagy nem ér rá, és akkor
egy másik száll be. Egy nagyon bizalmas munkáról van szó a hétvégi. Ők ugyanis pénzt,
illetve blokk adási kötelezettséggel rendelkeznek, tehát valamilyen szinten bizalmat kell
teremteni és olyan emberekkel kell ezt elvégezni, akikben az üzemeltető megbízik. Röviden
ennyit tudok mondani. A másik az, hogy az engedmények. Nálunk is fordulnak meg az
úgynevezett lomisok.  Elnézést nem tudom, hogy ez most sértő, vagy nem. Itt mindenki
lomisokról beszél, hogy hogy működik. Tehát hogyha az önkormányzat úgy gondolja, hogy
devecseri, meg nem devecseri. Nem tudom. Ott áru van, nem áru van, adom, nem adom. Én is
voltam kereskedő, nem lomis. Igazából én itt minden devecserinek adnék kedvezményt az
önkormányzat nevében, aki igényes használt cikk kereskedési igazolvánnyal rendelkezik és
akkor ezt bemutatja bármikor és innentől kezdve kapja a kedvezményt. Innentől van lomis,
nincs lomis, holnap az unokatestvérem a lomis, ma meg én vagyok lomis. A
szerződéskötéskor kiderül az, hogy ki az, aki azt a raktárt béreli, hogy ki az, aki azért a
raktárért felel, és ki az, akitől a raktárbérleti díjat kérni kell. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: De ahhoz, hogy a szerződéseket meg tudjuk kötni, ahhoz már
a leendő üzemeltetőnek is tudni kell az árakat, mert az első kérdés, hogy mi, mennyibe kerül. 



Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van. Csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy ahogy
az előbb is mondtuk, lehet, hogy jobb megoldás lesz, ha nem kedvezménynek, hanem
támogatásnak hívjuk, mert jogilag így jobban átvezethető. Tekintettel arra én azért tartom
fontosnak elmondani azt, hogy volt ez az aláírásgyűjtés ebben a témában és ott még
önkormányzat szerepelt. Természetesen mivel képviselő asszonnyal augusztus 1.-jén mi
magunk is elindítottunk egy helyi népszavazási kezdeményezést, amit pont azért vontunk
vissza, hogy minél hamarabb le tudjon menni, mert képviselőként mi ezt nem tudtuk volna
keresztül vinni tekintettel arra, hogy ezt a Képviselő-testületnek kellett volna támogatni és
akkor lássuk be még nem volt ez a helyzet. Ekkor egy civil kezdeményezés indult. De akkor
még itt a kérdés az volt, hogy Devecser Város Önkormányzata. És most volt egy
közmeghallgatás a közelmúltban, ahol többen jelezték a lakosság részéről, hogy nem tudnak
azonosulni azzal, nem erről volt szó, hogy a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzemeltet. Én
itt azt gondolom, egy kompromisszumos, konszenzusokon alapuló megoldás az, ha az
operatív tevékenységet a Városüzemeltetési Kft. elvégzi, mi ebben partnerek vagyunk,
segítjük. Viszont a pénzügyeket pedig teljes mértékig átláthatóvá tesszük, azért, hogy a
lakosság is kellő garanciát kapjon. A hivatalban már az egyik kolléga nővel egyeztettünk,
hogy ő vállalná-e azt, hogy nálunk az önkormányzatnál is meglegyen minden szerződés,
számla. Tehát, hogyha megkérdezi bárki itt a településen, hogy éppen hány autó volt a piacon,
vagy éppen mennyi volt a bevétel, mennyit fizetünk bért, hogy akkor bármikor választ
tudjunk mi magunk képviselők is ezekre a kérdésekre adni. Jelenleg, Kozma képviselő úr ne
haragudjon, hogy a nevét megemlítem, de ugye képviselő úr szokta kérdezni tőlem mindig,
hogy hol vannak azok a pontos számok, azok a bevételi számok, hogy miért nem kalkulálunk
pontosabban. Hát nem tudunk jelenleg semmit. Hát mi honnan látnánk, hogy egy adott
használtcikk kereskedő milyen összegért béreli azt a raktárat? Mi azt akkor látnánk, hogyha
nekünk ezt a polgártársunk elárulja, hogy milyen szerződést kötött a jelenlegi üzemeltetővel.
Tehát most fogjuk tulajdonképpen látni ezeket a számokat. Eddig csak a költség oldalt láttuk.
Viszont én azt szeretném, hogyha ezeket a számokat nem csak mi látnánk, hanem a lakosság
is bármikor hozzáférne és havi rendszerességgel lenne egy tájékoztatás a lakosság felé, hiszen
ez a piac Devecseré, tehát joga van tudni a lakosságnak én azt gondolom, minden apró
részletről. Én ezt így tudnám elképzelni. De úgy látom ebben mindenki partner. Főként
igazgató úr partner. Így a magam részéről, Kozma képviselő úr nem partner, de képviselő úr
eddig sem volt partner, az Üzemeltetési szerződés az én részemről így elfogadható. Tessék,
igazgató úr.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Azért a tisztelt lakosság is tudja, a Nonprofit Kft. az egy
nyitott gazdasági társaság. Hivatalosan az önkormányzat a 100%-os tulajdona. Lehet, ezt
nagyon sokan nem tudják, csak a Kft.-ről beszélnek. Tehát a tulajdonos az az Önkormányzat
Képviselő-testülete. Bármiféle döntést azt a testület hoz meg, illetve a polgármester úr
gyakorolja a munkaadói jogokat. Meg vannak ugye az ügyvezetésnek a jogai, hogy mit tehet,
hogy mit nem. Ezek korlátozottak. Vannak bizonyos stratégiai dolgok, amit igen is a testület
tárgyal át. Azt, hogy a Kft. üzemeltesse és volt a kérdés, hogy miért, azt nem a Kft. találta ki
és hozzáteszem, nem is kérte, tehát kapta ezt a feladatot. Hogyha már egyszer megkapta,
akkor a Kft. próbálja elvégezni a tőlünk telhető módon. A másik dolog az átláthatóság és a
pénz. A lakosság azért tudja azt is, hogy a Kft.-nél 2 éve nem történik más, mint átvilágítás.
Sokkal kevesebben vagyunk. Már átlátszunk. Már annyira vagyunk átvilágítva, hogy már
átlátszunk. Jelenleg is egy átvilágítás van folyamatban, hogy mindenki megnyugodjon azáltal,
hogy az ügyvezető sikkasztott, vagy nem kivételek és beadások részéről. Reméljük, a magam
részéről, egy eredményes átvizsgálás lesz és egyszer és mindenkorra mindenki
megnyugodhat, kikben ez bizonytalanságot okozott Devecser városában, hogy esetleg itt
történtek valami fajta visszaélések és akkor végre megnyugodhat mindenki és akkor ezt a
piacot is békében, aránylag csöndesen, nyugodt körülmények között tudjuk működtetni. Ezt
szeretném hozzátenni, hogy ott az a 100, vagy 200 árus kik ott árulnak azt mindenki tudja,
hogy egységben az erő, ott van a legtöbb vásárló, ott van a legtöbb eladó és nem érdeke
senkinek sem, hogy hazamenjen és ott az udvarában egy kis széken várja, hogy egy vevő



belép. Ott fogja tudni eladni az áruját, hogyha ott a higiéniát, a kellő körülményeket
megteremtjük, mint üzemeltető. Oda fognak menni a vásárlók. A vásárlók nem fognak már az
utcákban járkálni és keresgélni, mert ott a 100 vagy 200 árus között megtalálják, amit
keresgetnek. Azt, hogy ki, mennyiért, mit ad el az nyilván az árusoknak problémája, meg a
dolga. Nekünk az az érdekünk, hogy ott, ami költség, és olyan körülményeket teremtsünk,
hogy mindenki befizesse a bérleti díját, a napi díját azért, hogy mi is szolgáltatni tudjunk
visszafelé neki, hogy ez normálisan működjön. Köszönöm szépen.  

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm szépen. Tessék, képviselő úr. 

Kozma     György     képviselő: Igazgató úrhoz lenne egy kérdésem. Hogyha ez a Kft. az
ügyvezető úr saját tulajdona lenne és lehetősége lenne ugyan úgy ezt a piacot üzemeltetni a
mostani körülmények között felvállalná?

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Nem.

Kozma     György     képviselő: Köszönöm szépen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Úgy gondolom, hogy ez nem egy szignifikáns vélemény. 

Kovács     László     alpolgármester: Szavazzunk az Üzemeltetési szerződésről.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ha nincs más hozzászólás, akkor én azt gondolom, mindenki
mindent elmondott. Egy a lényeg ez az Üzemeltetési szerződés szükséges ahhoz, hogy az új
üzemeltető a területet valóban működtethesse és onnantól kezdve megköthesse az egyes
használtcikk kereskedőkkel pl. a bérleti szerződéseket a raktárakhoz.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Devecser Város Önkormányzata
és a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. között a Használt cikk piac üzemeltetésre
megkötésre kerülő üzemeltetési szerződést hagyja jóvá az alábbi módosításokkal:
a) Üzemeltetési szerződés 2. pont „fenntartásához és működtetéshez szükséges dolgozói
létszámmal rendelkezik.”  szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép „fenntartáshoz és
működtetéshez szükséges dolgozói létszámot biztosítja.”
b) Üzemeltetési szerződés 9. pont „Üzemeltető köteles Devecser Város Önkormányzata
…./2016. (…..) Kt. határozata alapján megállapított helyhasználati díjakat az árusoktól
beszedni” szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép „Üzemeltető köteles Devecser Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által megállapított díjakat az árusoktól beszedni”
c) Üzemeltetési szerződés 14. pontja helyébe az alábbi 14. pont lép „Átadó Üzemeltető
részére a „Használt-cikk piac” üzemeltetésének megkezdéséhez, működtetésre 3 millió forint
pénzeszközátadást biztosít elszámolási kötelezettséggel.”
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést
aláírja és a szükséges intézkedéseket tegye meg az 1./ pontban foglaltak végrehajtása
érdekében.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2/ azonnal

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

420/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:



1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecser Város Önkormányzata és a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. között a Használt cikk piac üzemeltetésre megkötésre
kerülő üzemeltetési szerződést jóváhagyja az alábbi módosításokkal:

a) Üzemeltetési szerződés 2. pont „fenntartásához és működtetéshez
szükséges dolgozói létszámmal rendelkezik.” szövegrésze helyébe az
alábbi szövegrész lép „fenntartáshoz és működtetéshez szükséges
dolgozói létszámot biztosítja.”

b) Üzemeltetési szerződés 9. pont „Üzemeltető köteles Devecser
Város Önkormányzata …./2016. (…..) Kt. határozata alapján
megállapított helyhasználati díjakat az árusoktól beszedni”
szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép „Üzemeltető köteles
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
megállapított díjakat az árusoktól beszedni”

c) Üzemeltetési szerződés 14. pontja helyébe az alábbi 14. pont lép
„Átadó Üzemeltető részére a „Használt-cikk piac”  üzemeltetésének
megkezdéséhez, működtetésre 3 millió forint pénzeszközátadást
biztosít elszámolási kötelezettséggel.”

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
üzemeltetési szerződést aláírja és a szükséges intézkedéseket
megtegye az 1./ pontban foglaltak végrehajtása érdekében.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2/ azonnal

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor igazgató úr sok sikert és munkát kívánok.
Természetesen az önkormányzat segítségére, a hivatal segítségére számíthat. És igazából már
rögtön mondanám, hogy az a határozat, amit meg kellene hozni a díjakkal kapcsolatban az jó
lenne, ha minél hamarabb megszületne. Akár meg is beszélhetünk gyorsan egy olyan ülést,
ahol megfelel.

Bendes     István     jegyző: A jövő hét kedd reggel 9 óra.

A Képviselőknek az időpont megfelelt.

Ferenczi     Gábor     polgármester: És most jelezném, holnap csütörtökön 14 órakor a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart. Gondolom ott is ez előkerülhet. 

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Elnézést kérek, én megvártam a szavazást. Egyetlen egy
észrevételt szeretnék tenni, ami nem befolyásolja a szerződés aláírását, meg üzemeltetését
sem. Mint ugye a polgármester úr említette, TEAOR szám lett módosítva a Kft. Alapító
okiratában, nincs is ezzel semmi probléma. Akkor innentől az üzemeltetés és az autó parkolási
díj beszedése lehetővé válik. Egyetlen egy probléma van, hogy az alapító, az alapító okiratban
kiegészíteni, vagy módosítani nem kívánja. Ugye ide ez lett írva. Ehhez képest az Alapító
okirat átdolgozásra került, ami a közhasznúság miatt formailag nem felel meg a szövegezés.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jogos. 

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Tehát az ügyvéd urat szeretnénk megkérni, hogy azt javítsa



ki.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor ezt kijavítjuk. 

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Tehát azt javítsa ki.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tehát jogos észrevétel. Köszönjük. És akiknek én jeleztem,
akik nálam jártak az elmúlt időszakban, mert érintettek a meggyeserdei használtcikk piacon
feltétlenül szükséges lenne egy lakossági fórumot összehívni, amire én jövő hét szerdát,
december 7-én szerda 16 órai kezdettel tennék javaslatot, amennyiben ez a Képviselő-
testületnek megfelel.

Óvári     Márton     képviselő: Nekem megfelel.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tehát akkor december 7-én 16 órai kezdettel mindenkit
szeretettel várunk, akkor lesz a használtcikk piacról egy tájékoztató. Illetve szeretnénk bekérni
azokat a lakossági észrevételeket, amelyek jobbá tehetik a működést. S erre igazgató urat is
szeretettel várnánk.
 
Kovács     László     alpolgármester: Azt kérdezi a sajtó, hogy hol lesz.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Itt a színház teremben. Sajnos más lehetőségünk nincsen
még. 

3./     Napirendi     pont:

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jegyző urat megkérem akkor, hogy ezt ismertesse. 

Bendes     István     jegyző: A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, felkérem elnök urat a
tájékoztatásra.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Arról van szó, hogy megszűnt a kommunális
hulladékszállítás lehetősége, az állam átvette a feladatot a Kft. nem kapott lehetőséget.
Amilyen lehetőséget kapott volna a Kft. az nem hozott volna nyereséget azt viszont ezért meg
kellett szüntetni. A Kft. az a törlesztést már nem tudja ebből finanszírozni, amit az
önkormányzat megelőlegezett. Nincsen neki bevétele. Az a kérés, hogy engedjük el ezt a
4.400.000,-Ft-os törlesztési hányadot. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag
támogatta. Köszönöm szépen.   

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Köszönöm. Egyébként én magam is támogatom azzal,
hogy mindenképpen fontos lenne az Avar Kft. ügyvezetőjével minél hamarabb találkozni,
mert célszerű lenne, ha meg tudunk valamilyen módon egyezni, akkor a Devecser város
tulajdonát képező, a Kft. tulajdonát képező, de lényegében a város tulajdonát képező
szemétszállító járművünket valamilyen módon bevonni, akár a meggyeserdei piac
hulladékgazdálkodásába. 
 
Kovács     László     alpolgármester: Az megvan.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Mindenképpen szeretném, hogyha ez a megbeszélés



megtörténne. 

Kovács     László     alpolgármester: Már megtörtént. Van engedélyük. Nem kell.

Holczinger     László     képviselő: Már megvan az engedélyük.

Kovács     László     alpolgármester: Már túl van.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De akkor is egyeztetni kell vele. Annyira szeretem a
képviselő társakat, hogy ők mindig tudják, hogy én mire gondolok. Nem fejezem be a
mondatomat, és már-már kiegészítik a mondatomat.

Kovács     László     alpolgármester: Bocsátsál meg polgármester úr, most nem arról van szó. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: De arról van szó.

Kovács     László     alpolgármester: Van neki 2018.-ig hulladék szállítási engedélye. Volt neki. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó, támogatom, elengedjük. Nagyon fontosnak tartom, hogy
ez az autó megmaradjon. Beszéltük egyszer, hogy az autó átszerelése egész egyszerűen nem
éri meg. A lényeg, a hulladékgazdálkodásba bevonjuk és ezt még szeretnénk egyeztetni. Csak
azért szerettem volna ennél a pontnál elmondani, mert a hulladékgazdálkodás ide kapcsolódik.
Most beszéltünk a meggyeserdei piacról. Ha majd sikerül időpontot egyeztetnünk Péter
Gáborral, akkor igazgató urat is hívjuk majd meg mindenféleképpen erre a megbeszélésre. 

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Elnézést kérek. Igazából én már az Avar Kft.-vel egyeztettem
így előzetesen. Ez nincs írásban. Mihelyt éles a dolog, onnantól kezdve írásba kerül, hogy az
általunk szállított hulladékot befogadják, ártalmatlanítják és ennek milyen összege lesz. És
ugye a levélben megírtam, hogy ennek az autónak a székesfehérvári környezetvédelemtől
2018 augusztusáig hulladékszállítási engedélye van. Tehát nem begyűjtésre, hanem szállításra.
És közel nem lakossági hulladékszállításra 2.000 tonna/év. Reméljük, hogy ennyit azért nem
kell elszállítani.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. Viszont azt is kellene vele egyeztetni, erről is volt szó,
hogy a bérlőknek, lenne mindenkinek egy külön kukája. Akkor beszéltünk arról is, hogy
szeretnénk szelektíven is a hulladékot gyűjteni. Arról is volt szó, a közmeghallgatáson
érkezett olyan javaslat, hogy vannak olyan utcák, ahol érdemes lenne a hulladékszigetet
felszámolni.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: A Kft. tud arról. Felszámolja.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Világos. Azért ezeket én szeretném vele egyeztetni még és
akkor természetesen ezekről is tájékoztatnánk a lakosságot. Visszatérve. Bocsánat én itt egy
rövidebb zárójelet akartam nyitni, de egy kicsit hosszabbra sikerült. A kérelemnek az
elfogadását magam is támogatom. Kinek van még kérdése, hozzászólása? Tessék, képviselő
asszony.

Bognár     Ferencné     képviselő: Számomra nem volt világos, hogy Attila december 1-től, vagy
december 16-tól fogja üzemeltetni a piacot.
 
Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: A szerződés szerint.

Dukán     Gabriella     aljegyző: A szerződés szerint december 16-tól 

Bognár     Ferencné     képviselő: Tehát december 16-tól. Most a hétvégén, hogy érhető legyen a



lakosság és én részemre is akkor azért mentek ki, hogy ott feltérképezzétek igazából, hogy
tudjátok.

Egyházi Andrea igazgató megérkezett az ülésterembe.

Kovács     László     alpolgármester: Nem. Semmi.

Bognár     Ferencné     képviselő: Hanem miért?

Kovács     László     alpolgármester: Kimenni? Senki nem megy ki.

Bognár     Ferencné     képviselő: Senki nem megy ki. De nem arról volt szó, hogy az
önkormányzat.

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat. De még nem tartunk ott.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez lesz egy napirendi pont. 

Kovács     László     alpolgármester: Lesz egy napirendi pont, ahol a kérésről beszélünk és ehhez
kapcsolódik.

Bognár     Ferencné     képviselő: Bocsánat. Nekem előre forog az agyam. 

Kovács     László     alpolgármester: De jogos egyébként a kérdés az üzemeltetéshez.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kérelmének adjon helyt
és a Devecser Város Önkormányzata által, az IVECO kukásautó vételárának megelőlegezésre
biztosított ki nem fizetett 4.400.000,-Ft-os törlesztő részletét engedje el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt
értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2/ azonnal 

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

421/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
kérelmének helyt ad és a Devecser Város Önkormányzata által, az
IVECO kukásautó vételárának megelőlegezésre biztosított ki nem
fizetett 4.400.000,-Ft-os törlesztő részletét elengedi.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2/ azonnal



Ferenczi     Gábor     polgármester: Megköszönöm igazgató úrnak, hogy eljött.

Ács Attila ügyvezető igazgató elhagyja az üléstermet.

Mayer     Gábor     képviselő: Elnézést polgármester úr, lenne egy javaslatom. Körünkben
tartózkodik Egyházi Andrea, a Pápai Tankerület Igazgató Asszonya és javasolnám, hogy a 16.
napirendi pontot hozzuk majd előre.
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm képviselő úr a javaslatot. Abszolút támogatom.
Eredetileg is így lett volna, csak az ülés kezdetén még nem tudtam köszönteni Egyházi
Andreát, a Pápai Tankerületi Központnak a vezetőjét. Szeretettel köszöntöm. És akkor az
eredeti napirendi tervezet szerinti 16. napirendi pontot tárgyalnánk.     

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja a javaslattal – egyhangúlag – egyetértett.

16./     Napirendi     pont:

A Devecser Város Önkormányzata és a Pápai Tankerületi Központ között
megkötendő Vagyonkezelési szerződés Megállapodás

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Át adom a szót igazgató asszonynak.

Egyházi     Andrea     tankerületi     központ     igazgató: Köszöntök én is mindenkit, nagyon sok
szeretettel. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tankerület Vezető Asszonnyal beszéltünk arról, egy-két
pontról érdemes lenne tájékoztatni a lakosságot, a pedagógusokat, a szülőket, hogy
tulajdonképpen ez a változás a fenntartó személyében mivel járhat. Én a magam részéről már
a technikai dolgozókat megnyugtattam. De én azt gondolom teljesen más, sokkal hitelesebb,
ha maga Tankerület Vezető Asszony mondja el azokat a főbb dolgokat, amiket ezzel
kapcsolatban tudni kell.

Egyházi     Andrea     igazgató: Így van. Még egyszer köszöntöm a Képviselő-testület tagjait,
polgármester urat, alpolgármester urat, jegyző urat. Gyakorlatilag a törvény erejénél fogva, az
Nkt. rendelkezés következményeiként kerülnek át a működtetési feladatok az állami
fenntartás és működtetés köreiben. 2013.-tól ugye lehetőséget adott az önkormányzatoknak,
hogy működteti-e az intézményeit, illetve átadja az államnak.

Óvári Márton képviselő elhagyja az üléstermet.

Gyakorlatilag, hogy tapasztalatot mondjak önöknek a 3 évben a Pápai Járásban, valamennyi
intézményt működtettük. Tehát kellő tapasztalattal rendelkezünk ahhoz, hogy biztos alapokkal
tudjam önöket megnyugtatni annak tekintetében, hogy a működtetés terén, területén
ténylegesen felkészült szakember gárdával, illetve pénzügyi és mindenféle szemlélettel állunk
rendelkezésre. A törvényi változásból adódóan én önöknek azt tudom elmondani, hogy a
vezetési, illetve maga a pápai tankerületnek a szemlélete az folyamatosan az intézmények,
háttér munkálatait, a segítő szándékot, az együttműködő szándékot képviseltem. És ezt
képviselem most az új megalakult szervezetben is. Ugye 2016. július 20.-ától átalakították a
Klebelsberg Intézményfenntartó szerkezetét és 58 tankerületi központ létrehozását tervezték.
Veszprém megyében három tankerületi központ valósul meg. Az elkövetkezendő napokban
készülnek az alapító okirataink. A pápai központhoz csatolták a Devecseri és az Ajkai



Járásokat, a járások köznevelési intézményeit. Gyakorlati megközelítésből, hogy ez mit jelent.
32 köznevelési intézmény került állami fenntartásban így hozzánk, de 55 feladatellátási
helyen fogjuk ezt végezni megközelítőleg 1.500 alkalmazottal. Most azt tudom mondani közel
9.500 tanulónak a köznevelési feladatait látjuk el a működtetés vonatkoztatásában, ami az
önkormányzattól átkerül. Mi azt a tárgyalások során is megerősítettük polgármester úrnak,
hogy gyakorlati megközelítésben semmit nem szeretnénk kisöpörni, semmit nem szeretnénk
nagy horderejű módon megváltoztatni. Mi a tárgyalásaink során ezt is tükröztük.
Természetesen a dolgozókat, ahogy megegyeztünk átvétellel. Törekszünk humánus és
empatikus megoldásként, folyamatos jogviszonnyal biztosítani a feladatokat.

Óvári Márton képviselő visszaérkezett az ülésterembe.

Illetve amit polgármester úrnak többször megerősítésként is kértem, hogy azért működjünk
együtt, hogy az intézmény életében, ezt a fajta törvényi változásból adódó történet
érzékelhetővé ne is váljék. Teljesen csak a háttérben működő történetről essék szó. A
dolgozók is januárban ugyan úgy kezdjék meg a munkát, mint ahogy eddig. Természetesen
most a munkáltatóban történő bekövetkező változások, ezek jelentik csak számukra a
módosulást. De minden olyan háttér történettel szeretnénk ott lenni a mindennapokban, amit
eddig is ugye az intézmények megköveteltek.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy
elmondható, a Képviselő-testület is megerősíti, hogy az a dokumentum, ami előttünk van az
nagyon korrekt. Az apró részleteket is tartalmazza a leltár tekintetében, a változások
tekintetében. A technikai dolgozóknak a bére ugye nem változik. Beszültünk arról, hogy
vannak olyan juttatások, amelyet a tankerület nem tud a számukra biztosítani. Ezeket az
önkormányzat viszont pótolhatja. Én azt gondolom, hogy ezt valamilyen módon meg is kell
majd tennünk. Én annyit szeretnék még kérni tankerület-vezető asszonytól, de tudom, hogy
ebben is partner lesz, hogy igyekeztünk az iskolát az elmúlt években jó gazda gondosságával
kezelni, működtetni, segíteni, fejleszteni, beruházásokat eszközölni. Mi azt szeretnénk látni,
hogy a jövőben is folytatódjanak ezek a fejlesztések. Fontos lenne pl. az alsó tagozat
épületének az udvarát rendbe tenni. Ha az önkormányzat maradt volna az üzemeltető, akkor
ez a jövő évben tervként szerepelt. Mi azt látjuk, hogy itt az informatika terem létrehozásánál
is jelen voltak. Tehát látjuk, hogy fontosnak érzik ezt az iskolát. Én tudom, tehát optimista
vagyok, hogy ez a jövőben is így lesz. Csak annyit szeretnék kérni, tudom, hogy nagyon sok
település és sok iskola, de nyilván én Devecser érdekében hiszen szerintem igazgató úr is
hasonlóan fog cselekedni, de Devecser érdekében a mi iskolánk érdekében szólók. Tényleg
szeretnénk, hogyha ezek a fejlesztések folyamatosak lennének.

Egyházi     Andrea     igazgató: Erről biztosíthatom mindnyájukat, hisz az elmúlt 3 évben, ahol
eddig is már jelen voltunk a munkánkkal valamennyi települést egységes eljárásban
kezeltünk.

Bognár Ferencné képviselő asszony elhagyja az üléstermet.

Tényleg a legapróbb aprófalvas köznevelési intézmény is ugyan olyan fontos a számunkra,
akár egy fejlesztésről van szó, akár a szakmai támogatottságról. Tényleg teljesen arra
törekszünk, hogy minden intézmény maximálisan segítve legyen. Én eleve egy kicsit ilyen
precíz és maximalista szemlélettel állók mindig. Próbáltuk, amikor júliusban átkerült a két
járás Ajka és Devecser is hozzánk akkor az elmaradásokat megvalósítani. Én azt mondtam
valamennyi intézmény esetében, hogy a 3 év lemaradását nem fogjuk tudni egyszerre, most
azt mondom egy varázspálcával megoldani, de folyamatosan azon leszünk, ami tényleg
lemaradt itt a 3 évben ebben a térségben azt egy kicsit bepótoljuk. Az elmaradásokat, a
szakmai háttérsegítségeket is most tekintjük át. Jelenleg tényleg azt mondom, egyrészt a
mostani szakmai bázisomat is építem ki, hogy ezen megnövekedett feladatokat el tudjuk látni.
Hát tényleg mindannyian arra törekszünk, hogy áttekintve, átvizsgálva saját



kezdeményezésemre is, belső ellenőrzéssel is megvizsgálva, hogy milyen folyamatok akadtak
el. Az intézményvezetőkkel is egyeztetve. Sőt kérve a tanácsukat a tapasztalatukat. Kritikát
sem sértésnek szoktam venni, hanem inkább építő jelleggel a meglátásaikat mindig beszoktuk
építeni a következő folyamatokba. Ami meg az önkormányzati vagyont érinti, higgyék el
nagyobb nyomás nincs is rajtam, mint hogy arra felügyeljünk. Ezt az intézményvezető úr is
meg tudja erősíteni. Igazgatói értekezleteket havonta tartok. És folyamatosan minden egyes
alkalommal a vagyonkezelési szerződés tartalma mindig elő kerül és felhívom mindig az
intézményvezetők figyelmét, hogy mennyire fontos ennek a kezelése és mennyire fontos
annak a megőrzése, hogy azt bármilyen alkalommal, bármelyik időpontban az önkormányzat
számonkérése során mi azzal teljes mértékig el tudjunk számolni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nagyon szépen köszönöm a magam részéről.

Mayer     Gábor     képviselő;     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke: Az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalta és elfogadásra javasolja a
Tisztelt Képviselő-testületnek a Vagyonkezelési szerződést ezen formájában, ahogy leírva
van. És ha még egy-két szót hozzá tehetnék. Én úgy gondolom, hogy továbbra is jó kapcsolat
lesz az önkormányzat és az iskola között. Ugyan úgy, ahogy az iskola tanulói az
önkormányzati rendezvényeken is természetesen részt fognak venni. Illetve az étkezés még az
önkormányzat kezében maradt. És az iskola épületében ugyan úgy konyhát üzemeltet, ebédlőt
üzemeltetett. És természetesen a tornatermet is és egyéb más helységünket is rendelkezésre
tudjuk bocsátani, ha erre igény van.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én azt gondolom, hogy ezeket így már a tárgyalásoknál is
rögzítettük és én bizakodó vagyok teljes mértékig a jövőre vonatkoztatva, már csak azért is
mert az látom, hogy elég gyakran jön Tankerület Vezető Asszony Devecserbe. Rendszeresen
ellátogat. Ebből is ezt látom, hogy valóban fontos számára a település és az iskola. Én
optimista vagyok a jövőt illetően. Köszönjük.

Egyházi     Andrea     igazgató: Én köszönöm így az előzetesen megszavazott bizalmat, mert
tényleg a munkásságunk csak pár hónapos múltra tekint vissza. De tényleg mindig az
igazgatóknak, illetve a pedagógusoknak is szoktam sugallani,  hogy a település életében a
legfontosabb az iskola. Az egy éltető erő. És ezt szoktam is hangsúlyozni, hogy az iskolában a
falak között nem csak az oktatás, a nevelés a fontos, hanem a légkör megteremtése is ahhoz,
hogy ténylegesen a lakosságot szolgáljuk ebben a vonatkozásában is. Mert, ha egy
településről az intézmény, vagy az iskola kivonul, vagy akár megszűnik gyakorlatilag az a
település életében is egy törést vált. És ezt mindig az intézményvezetőknek is, akár iskola
beiratkozásokkor is felszoktam hívni az intézményvezetőknek a figyelmet, hogy az
önkormányzattal azért is ápolják nagyon jól a kapcsolatot, mert egyrészt az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanban szolgálják az intézményeket. Másrészt a lakosság, az
önkormányzat érdekei is, hogy ott megelégedettséggel legyen a köznevelési intézmény
munkájáról. Úgyhogy én így ezeket kölcsönösen erősítve a mi oldalunkról is szoktam az
intézményvezetőknél kérni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm szépen. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a Vagyonkezelési szerződés és Megállapodás
aláírását. Kinek van még kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata és a Pápai Tankerületi Központ
között megkötendő Vagyonkezelési szerződést és Megállapodást hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a szerződést, valamint



megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2/ azonnal, folyamatos

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

422/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata és a Pápai
Tankerületi Központ között megkötendő Vagyonkezelési szerződést és
Megállapodást jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szerződést, valamint megállapodást aláírja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2/ azonnal, folyamatos

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő asszony pont kiment, de 6 igennel egyhangúlag
elfogadtuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött személyesen is.

Egyházi     Andrea   igazgató  : Én is köszönöm szépen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: További szép napot kívánok.

Egyházi     Andrea     tankerületi     központ     igazgató: Jó munkát kívánok. 

Egyházi Andrea igazgató elhagyta az üléstermet.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szünetet rendelek el.

Szünet.

Szünet után.

Jelenlévő képviselők száma 6 fő, Kovács László alpolgármester nem érkezett vissza az
ülésterembe.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit a szünet után. Folytatjuk a
napirendek megtárgyalását. 

4./     Napirendi     pont:

Timber-Metal Kft.-vel csarnok építéssel kapcsolatos elszámolás egyeztetése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszöntjük a cég képviselőit. 



Nagy     Attila     Timber-Metal     Kft.     képviselője: Polgármester úr kérnénk, hogy zárt ülés
keretében folytatnánk a tárgyalást, nem tudom megoldható-e.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület a Timber-Metal Kft. kérésére a „Timber-Metal Kft.-vel csarnok építéssel kapcsolatos
elszámolás egyeztetése”  című napirendet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel zárt ülés keretében
tárgyalja.

A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

423/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület a Timber-Metal Kft. kérésére a „Timber-Metal
Kft.-vel csarnok építéssel kapcsolatos elszámolás egyeztetése”  című
napirendet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel zárt
ülés keretében tárgyalja.

Ferenczi     Gábor     polgármester: A zárt ülés megtartásának idejére szünetet rendelek el.

Szünet után nyilvános ülés folytatása.

Jelen lévő képviselők száma 7 fő.

5./     Napirendi     pont:

Beszámoló a devecseri 2016-2017. évi Startmunka program jelenlegi állásáról

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszöntöm Molnár András Kadocsa Startmunka-program
vezetőt. Megkérdezem Molnár András Kadocsát, hogy szeretné-e kiegészíteni az írásban
benyújtott beszámolóját. Illetve a Képviselő-testületet is megkérdezem, van-e valakinek
kérdése. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Amennyiben kérdés van
kiegészítem természetesen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó, akkor ki szeretne kérdezni? Tessék. 

Óvári     Márton     képviselő: Kadocsa köszönjük szépen a beszámolót. Én mindenképpen
elismerésemet fejezem ki a betonépítőknek. Bármilyen hihetetlenül hangzik, de örülők neki,
hogy ilyen szépen térköveznek. Talán a gyorsaság is javulni fog a jövőben. Ehhez
kapcsolódóan majd kérni szeretném továbbra is, már nagyon sokszor kértem, hogy a Hársfa
utca legyen a következő évi programba betervezve, mert ott egyik oldalon sem megoldott a
gyalogos közlekedés, mert nagyon rossz állapotban vannak a járdák. Akkor viszont én
kérdeznék átolvasva a beszámolót. Pl. itt írtad a csirke, a kacsa, a nyúl, a sertés, a kecske



bevételi számokat. A bevételi számok esetleg nyilvánosak-e. Van-e ezzel kapcsolatosan
kimutatás. Körbálákat takarítottatok be. Ezek a bevételi oldalak számszerűsíthetők? Láttam,
hogy tönkölybúzát termeltetek. Ennek a hasznosítása miképpen volt, eladásra ment? Valami
ötlet ezzel kapcsolatban? Szeretném megkérdezni, látom, 22 tonna kukoricát takarítottak be,
továbbá 4 hektáron kukorica termelődik így folytatódik a mondat. Ezt majd magyarázd el
nekem. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Nem. Szerintem ott valami
lecsúszott, mert az előzőt egészítettük ki. Ott szerintem valami szerkesztési hiba történt. 

Óvári     Márton     képviselő: Akkor a 4 hektáron lett 22 tonna?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Így van.

Óvári     Márton     képviselő: Jó. Itt szintén írod az intézmények, iskola, óvoda részére történő
átadást. Itt is esetleg egy számszerű adat. Értékesítés, feldolgozás szintén egy számszerű adat.
Meg arra lennék kíváncsi, hogy az AKG-ban miért nem nyertünk? Oké, hogy az Oktogon
Rubber & TYRE Kft.-t beleraktad, de szerintem nem tartozik a startmunkába bele. Persze
tudom, hogy a gumibeszállítás oda történt.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Igen. 

Óvári     Márton     képviselő: Csak látom, a beszámolónak úgymond egy része. Tényleg igazából
ezek, a hol, mennyi kérdések merültek fel bennem, hogy mennyi pénzt kerestünk ezzel, hogy
mennyi pénzt takarítottunk mi ezzel meg. A múltkoriban tudom, hogy miért nem ment a
belvízelvezető csapatnak az árok tisztítás. Ugye ott szerettük volna, kértük, hogy ahogy
bejövünk Devecserbe, ahol most a Holczinger úr megcsináltatott utat, a baloldalt, ott van egy
belső árok és a bozóttól elég nehéz még így is az autóknak a ráhajtás. Kértem, esetleg egy
bozóttisztítás abba az árokba, ha lenne rá mód történjen meg. Tudom, hogy nincs betervezve
erre az évre. Tehát ismerem a választ. De múltkor kértem. Nem tudom, hogy esetleg ebben
lehet-e valamit előbbre lépni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Sok a kérdés. Képviselő úr nem lenne jobb, ha esetleg
válaszolna néhány kérdésre, mert én jegyzetelni nem bírtam ennyi kérdést, ami elhangzott, és
akkor így könnyebben haladnánk.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Mint ahogy a beszámolóban is
elhangzott. Most már a 2.000.000,-Ft-ot is meghaladtuk a bevételekben. Most nálam nincsen
lebontva tételesen, hogy melyik ágazatból mennyi. De tulajdonképpen ennek a nagyrészt,
mondhatom a 95 %-át a mezőgazdaság teszi ki. Tehát az abból beszerzett. Gondolok itt a
zöldségre, gyümölcsre, málnára. Állat eladásokra, illetve takarmány és széna bála eladásra.
Nagy része ennek a málna és a zöldség, illetve savanyúság, savanyított zöldség teszi ki a
bevételek nagy részét. Nyúlleadás is most már négy ütemben történt. Van egy felvásárló, aki
exportra viszi a nyulakat. 550,-Ft fizet élősúlyban kilójáért. Jelenleg a Dunántúlon ez az egy
felvásárló van. Magyarországon a nyúl piac befagyott. A kacsáknak a nagyrészt értékesítettük
élősúlyban. Maradt egy kis törzsállomány, amit majd szaporítani szeretnénk. A csirkék most
fél évesek, azok közt elég sok a kakas. azokat élősúlyban szeretnénk értékesíteni. A tyúkok
természetesen megmaradnak tojóállománynak. Sertések. 4 koca süldő volt. Az inszeminális
nem sikerült. Egy fog most malacozni abból, a másik hármat úgy döntöttünk eladjuk
élősúlyban, levágásra. Jövőre majd tervezünk be süldőket. A marháknál, ügye gondolom
mindenki tudja, hogy értesült róla egy bikaborjú született. A következő az január 2-án várható.
A harmadig pedig jövő év folyamán, valamikor nyáron fog borjazni. 

Óvári     Márton     képviselő: Az AKG-t kérdeztem.



Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Igen az AKG-nál gondolom nem
kell mondanom pontozásos rendszer van. S mivel figyelembe veszik a gazdaságnak az
összterületét ahhoz képest nagyon kevés volt az a terület és egy fő szempont a nitrát
érzékenység. És arra nagyon sok pontot adnak. Azok a területeink, ahol szántóföldi
termesztést végzünk minimális a nitrát érzékeny terület. Ez az egyik. A másik kb. a 100
hektárból a 40 hektár, ami energia ültetvény, azt nem tehetjük be AKG-ba. Illetve 16 hektár,
amit a vagyonkezelőtől, tehát a Nemzeti földalapból vagyonkezelésben művel az
önkormányzat. Azt sem tehettem be AKG-ba mert 2018.-ban lejár annak a vagyonkezelési
szerződése. Tehát ezért mert túl kevés terület volt és a terület arányokat nézve nem kaptunk
annyi pontot. 

Óvári     Márton     képviselő: Értem. Esetleg majd, ha számszerűsítve is kapnánk egy anyagot azt
megnézhetnénk.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Azt bármikor, mert az
adminisztrátorok ezt folyamatosan, naprakészen vezetik. Tehát minden egységnek lebontva
meg lehet nézni a bevételi oldalát naprakészen.

Óvári     Márton     képviselő: Ami még. Persze tudom nehéz munka közel 100 embert kezelni,
bizonyára megterhelő. Viszont igazából az emberektől jön a visszajelzés a képviselők
irányába. Gondolom a te irányodba, polgármester úr irányába is, hogy a munkamorál, illetve a
munkaidő beosztás. Tényleg sok esetben a polgártársaink, akik azzal szembesülnek. Tudják
nagyon jól, hogy ott dolgozik nálatok egy illető és közben mégis bevásárol, vagy adott
esetben ügyet intéz, vagy sétál. Tudom, hogy ezek nehéz dolgok. Csak milyen irányba tudod
ezt elmozdítani, hogy ne ilyen irányban legyen a következő időszakban?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Persze nem könnyű, mint ahogy
említetted. Szigorítottunk olyan mértékben, hogy bizonyára köztudott, hogy 3 igazolatlan
hiányzás után megszűnik a közfoglalkoztatási szerződése az illetőnek. Volt már rá most a
közelmúltban néhány példa, amikor ilyen esetben sorkerült erre és gondolom ez visszatartó
erő lesz. Illetve a következő évi startmunka-program keretet, a létszámot szűkíteni szeretnénk.
Gondolom ez is ösztönözni fogja, hogy csak azok maradjanak és azokat vegyük vissza, akik
valóban teljesítenek is. Hol ott nem túl sok a fizetés, amit kapnak. Köszönöm.

Óvári     Márton     képviselő: Illetve még egy kérdés. Megkérdezhettem volna ülésen kívül is.
Csak most jutott eszembe, hogy hallottam eltűnt tökről, ilyen dolgokról. Most a lopások
milyen számban vannak?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Természetesen, hogyha a lopásnál
tettenérés van, akkor azonnali hatállyal felbontjuk a szerződést. Igen én is hallottam erről. De
sajnos nem tudtunk utána menni, mert nem tudtuk kideríteni, hogy kivitte el.

Óvári     Márton     képviselő: Mennyi kg tűnt el?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Kb. olyan 30-40 kg. Nem tudjuk
pontosan. 
    
Óvári     Márton     képviselő: Köszönöm. 
   
Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: A tönkölybúzát kérdezted még. Igen
terveztünk tönkölybúzát is még. Egy részét visszavetettük bár nem nagy területet. Egy részét a
tönkölybúzának már tisztítottuk és ledaráltattuk. Ezt adományonként osztottuk ki. A városban
több daganatos család is kapott, illetve rászorulók is kaptak, illetve van még lisztünk is van.
Illetve volt egy rendezvény a piactéren, ott is felhasználtuk, abból készült a langalló. És a
többi pedig raktáron van.



Óvári     Márton     képviselő: Köszönöm. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úrnak nincs több kérdése? 

Óvári     Márton     képviselő: Egyelőre nincs. Most több nem jut eszembe.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tessék, Kozma képviselő úr.

Kozma     György     képviselő:   Meg szeretném kérdezni, hogy mi van a burgonyával, mert
burgonya is volt vetve, ha jól tudom.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Igen. Így van. A burgonya az
nagyon gyatrán sikerült. Attól, akitől vettük rossz vetőgumót adott nekünk, s a burgonya nem
sikerült az idén.

Kozma     György     képviselő: Nem sikerült a burgonya. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Így van.

Kozma     György     képviselő: De a kukorica sem nagyon sikerült, ami a gyümölcsösbe lett
elvetve ugye?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Igen, mert ott elég rossz a terület és
én időközben átminősítettem azt a területet parlaggá. Ahol kukorica volt, kézzel leszedték a
dolgozók marokban. Túl kevés volt ott a kukorica, hogy ott kombájnt fizessünk. A másik két
területnél az egyiken nagyon jó termésünk volt. A másikon meg szinte 80-90%-os vadkár,
aminek egy részét a vadásztársaság megtérítette, egy másik részét meg nem. 

Kozma     György     képviselő: Az a helyzet, műveltem azt a földet, azon a földön olyan 70-75 q
termés szokott lenni kukoricából. Az a kukorica nem kapott műtrágyát. A látszik is rajt. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Ugyan azt a műtrágyát, ugyan azt a
vetőmagot, ugyanaz az ember vetette, ugyanazzal a módszerrel.

Kozma     György     képviselő: Igen a kukorica nem tud velünk vitatkozni ez tény. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Ez tény természetesen. 

Kozma     György     képviselő: A másik, amit szeretnék kérdezni a gyümölcsös állapotáról. Én
úgy láttam miután hetekig tárva volt az ajtaja, nem volt bezárva, és bementem megnéztem. A
gyümölcsösön 10 gyümölcsfa, ami talán még él. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Ezt azért megcáfolnám.

Kozma     György     képviselő: Lehet, hogy 11., de lehet, hogy 9.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: A tavaly telepített őszibarack szinte
kivétel nélkül megvan. 

Kozma     György     képviselő: Hát nézzük meg én azt mondanám, mert láttam ott, hogy nem sok
minden. Mennyi fa lett ott ültetve összesen a gyümölcsösben? 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Az én időm alatt csak a
sárgabarackot pótoltuk. 130 csemete. Azok megvannak hiánytalanul. Az egy probléma a



területen, amikor nagy eső van, mivel annyira tömött agyagos a terület, sokszor víz alatt áll.
Amikor pedig aszály van akkor csont száraz. Én már, amikor a legelején átvettem a
startmunka-programot akkor jeleztem, hogy ez a gyümölcsös nincsen jó helyen, ettől ne
várjanak csodákat.

Kozma     György     képviselő: A gyümölcsöst nem a legjobb területekre szokták ezen a
környéken vetni, mert hogyha gyerekoromra visszaemlékszem, a TSZ. a legrosszabb
területekre vetette annak idején a gyümölcsösét. Ez a terület mondjuk kötöttebb, mint azok a
területek. Isten igazából élő gyümölcsös volt, és azt lehet mondani, hogy 95 %-ban tönkre
ment. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Így van. Amikor már átvettem
akkor már nagyon gyatra állapotban volt. Ezzel már nem lehetett mit kezdeni sajnos.
 
Kozma     György     képviselő: A másik, amit szeretnék még megkérdezni. Láttam az akácot már
vágják.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Igen.

Kozma     György     képviselő: Túl gyenge az az akác szerintem ahhoz. Érdemes volna szerintem
egy 2 évet várni, hogy legyen neki hozama is. Még akkor is, hogyha nem a mi gépünk
termelné le, mert most már látom erősödik az az akác és gyakorlatilag levágunk egy 2 cm-es
átmérőjű akáctörzset. Szerintem ez egy elkapkodott dolog. Még azért kellene várni és a
későbbiekben levágni, mert sokkal nagyobb lenne a hozama neki. De hát ez is szakmai kérdés
és ezt is meg kellene kérdezni talán azoktól, akik valamilyen módon értenek hozzá.    

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Pontosan tegnap jártuk körbe a
területet. Van 10 cm-es átmérőjű akác is és van tényleg ujjnyi átmérőjű akác is. Azért
döntöttünk így, mert, ha tovább hagyjuk, akkor majd a darálás lesz nehézkes, mivel a
darálóban max. 10 cm-eset tudunk ledarálni.

Kozma     György     képviselő: A 10 cm-eset kell kivágni belőle a többit meghagyni.
 
Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Akkor az meg, biztos képviselő úr
is látta, akácosról beszélünk, azért elég macerás lenne ott a tüskést a bozótosból kihúzkodni.
Így is nehézkes az embereknek.

Kozma     György     képviselő: Így meg letermelünk egy akkora területet. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Az erdő területeket egyben szokták.

Kozma     György     képviselő: Így meg 5 hektárnyi területet azért, mert van benne mondjuk,
némelyik 10 cm, amit ki lehetne venni később mondjuk 2 év múlva oszlopnak is. És itt meg
elé megyünk a dolgoknak, szerintem elkapkodott módon, de mindegy. Ez az ön felelőssége.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Van még három területünk, ami
akácos, ami erősebb és szép. Az marad oszlopnak, mert túl idős ahhoz.

Kozma     György     képviselő: Úgy halottam, hogy elment a traktorosunk. Ki most a traktoros?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Most a traktoros munkákat egy
munkavezetőnk oldja meg hol ott különböző mezőgazdasági munkákhoz nem ért. A szállítást
tudja vállalni, illetve az ág aprítást. Ez is nagy szó, hogy meg tudjuk oldani.
 
Kozma     György     képviselő: A traktoros most pótkocsit is húz. Úgy gondolom, van hozzá



jogosítványa. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Húz pótkocsit, így van.

Kozma     György     képviselő: És van hozzá jogosítványa? Kérdezem van jogosítványa?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Szerintem.

Kozma     György     képviselő: Kérdezem még egyszer igen, vagy nem. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Ezt nem tudom. 

Kozma     György     képviselő: Akkor legyen szíves nézze meg, aztán legközelebb jelentse be,
mert nagyon érdekelne, hogy van-e jogosítványa. Ugyanis jogosítvány nélkül senki nem
vezethet, sem traktort, sem gépkocsit, sem mást. És hogyha véletlenül balesetet okoz akkor
abból problémák lesznek. Ugye polgármester úr?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Mayer Gábor képviselő elhagyja az üléstermet.

Kozma     György     képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy történik-e a startmunka-
programban pénzügyi jutalmazás.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Adott esetben igen amikor valaki
olyan munkát végez, amivel a bevételeinket tudjuk növelni. Ez esetben előfordul.

Kozma     György     képviselő: Milyen módon?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Hát ennek több módja is van.

Kozma     György     képviselő: Legyen szíves vázolja fel.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Általában juttatunk nekik terményt,
savanyúságot.

Kozma     György     képviselő: Pénzügyit kérdeztem. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Pénzügy az nem rám tartozik, mivel
nem én osztom, ezért erre nem tudok válaszolni. Én nem adhatok és nem is osztok pénzügyi
jutalmat senkinek.

Kozma     György     képviselő: Jó. Ha én azt állítom, hogy ön osztott, akkor mit fog rá
válaszolni?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Fizetés előleget azt szoktak
felvenni, azt szoktam jóváhagyni. Az teljesen más. Az nem pénzügyi jutalom. Az egy
segítség.

Kozma     György     képviselő: De azt tudja, hogy törvénytelen abban a pillanatban, amely a
járandóságukon felül van más jellegű pénzügyi juttatást alkalmazni?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Hát én nem osztok. Én nem is
oszthatok.



Kozma     György     képviselő: Én nem azt kérdeztem. Én tudom, hogy nem önnél van a pénz. Én
azt nagyon jól tudom. De egyébként azt is tudom, hogy osztanak és azt is tudom, hogy ez
törvénytelen. És ön ezt nem írta ide le egyébként. Gondolom meg volt rá az oka. Kap-e valaki
útiköltségtérítést?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Ebben nem tudok nyilatkozni. 

Kozma     György     képviselő: Miért nem tud? 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Mert, hát az sem rám tartozik.

Kozma     György     képviselő: Nem ön a vezetője?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Nem nekem adják be, ha van ilyen
útiköltség. Azt a pénzügyi irodára adják le. Nem nekem adják le.
 
Kozma     György     képviselő: És nem tud nyilatkozni, mint a startmunka-program vezetője,
hogy a dolgozói milyen pénzügyi juttatásokat kapnak?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Hát nem minden esetben.

Kozma     György     képviselő: Hát ugyan már. Szóval kapnak jutalmazást, kapnak pénzügyi
jutalmazást, van útiköltség térítés. De önnek erről fogalma sincs. Oké. Rendbe van.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Van fogalmam. Csak nem vagyok
illetékes, hogy erre válaszoljak.
 
Kozma     György     képviselő: Ön a startmunka-program vezető. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Mert, ha valakinek jár azt nem én
ítélem meg. Van, akinek lehetővé teszi a törvény.  Ha lehetővé teszi akkor nyilván kifizetik
neki. 

Kozma     György     képviselő: Mint startmunka-program vezetőnek van-e tudomása róla. Én ezt
kérdeztem.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Bizonyítékom nincsen.

Kozma     György     képviselő: Azt kérdeztem van-e tudomása róla.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Van tudomásom.

Kozma     György     képviselő: Köszönöm. Akkor ezt javaslom forintra megnézni, mert nagyon
kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen összegszerű ez, és milyen módon történik. Ugyanis,
azt mindegyikünk tudja, hogy csak a saját pénzünket oszthatjuk szét. Egyébként más pénzt
nem oszthatunk szét, hogyha nincs rá akár lehetőség, akár engedély valamilyen módon. Mi a
startmunka-programban az utolsó fejőkészüléket is megszoktuk kapni egyébként azért, hogy
szavazzuk meg. És gondolom az lenne az egészséges, legalább elvárható, hogyha pénzügyi
jutalmazásról van szó és erről valakinek mondjuk biztos van tudomása, hogy beterjessze a
testület elé, hogy mégis az mit szól hozzá. 

Mayer Gábor képviselő visszaérkezett az ülésterembe.

Tehát akkor összefoglalva a dolgokat. Nem tud arra választ adni, hogy a traktorosnak van-e
jogosítványa. Nem tud arra választ adni azonkívül, hogy tudomása van róla, hogy milyen



pénzügyi jellegű kiegészítések, jutalmazások, útiköltség térítések történnek a startmunka-
programnak. Jól mondom ugye?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Egy pillanatot. Egy megjegyzést
mondhatnék?

Kozma     György     képviselő: Persze. Csak válaszoljon a kérdésemre legyen szíves. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Természetesen kérdéssel
egybehangzó. Szerintem inkább azt kellene nézni, hogy a traktorosunk az egyik napról a
másikra faképnél hagyott minket. és azért az intézményeknek a fűtését most a téli szezonban
el tudjuk látni. Szerintem ezt a jó szándékot kellene nézni. Hogyha valaki bevállalta azt, hogy
az aprítékolást megoldja, és a beszállítást megoldja.

Kozma     György     képviselő: Értem én. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Én nekem ez a véleményem.

Kozma     György     képviselő: De a jó szándék mellett meg ott szokott lenni, az a kis baj. Azt
szokták mondani, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Hogyha
valamelyik kereszteződésben valaki véletlenül beleroggyant abba a traktorba. És véletlenül
nincs, és véletlenül nem is hibás mondjuk a traktor vezetője, de nincsen rá neki engedélye,
akkor is gyakorlatilag ő fog felelni érte.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Ez benne van.

Kozma     György     képviselő: És ez a felelőssége egyébként egy munkahelyi vezetőnek, hogy
ezeket a helyzeteket megoldja. De, hogy engedélyezze, azért az egy nagyon bizarr dolog.
Mert mondom a baj bármikor megtörténhet. A legváratlanabb esetekben is. Ugye ezt a
környezetünkben is meg tudják erősíteni és valamikor az ember nem is tehet róla.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Igen. Így van.

Kozma     György     képviselő: De a következményei ott vannak.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Természetesen engem terhelnének a
következmények. Ez van sajnos. 
 
Kozma     György     képviselő: Úgyhogy én azt gondolom erről is kellett volna a beszámolójában
szólni és mivel egyébként ez a pénzügyi jutalmazás, juttatás, ami egyébként juttatáson felüli.
Ami én szerintem nem engedélyezett, azon felüli. Tehát nem tudom, hogy milyen módon
történik. Én kérem ennek a jutalmazási rendszernek a feltárását a pénzügyi vezetés részéről.
És mindenképpen szeretném megismertetni a testülettel is. A testület is ismerje meg azt, hogy
milyen módon történik a Startmunka-programnál a pénzügyi jutalmazás, juttatás, útiköltség
térítés. Azt is szeretném megtudni, hogy a traktorosnak van-e jogosítványa, és rendelkezik-e
pótkocsi vezetési engedéllyel.  Köszönöm. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő asszony, tessék.

Bognár     Ferencné     képviselő: Nekem az a kérdésem, hogy mekkora traktorról van szó? 

Kozma     György     képviselő: 82-es MTZ-ről.

Bognár     Ferencné     képviselő: Biztos?



Kozma     György     képviselő: Biztos.

Bognár     Ferencné     képviselő: Nem kistraktorról?

Kozma     György     képviselő: Nem ám.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Nem. 

Kozma     György     képviselő: Tessék. Akkor mondjak még véleményt?

Bognár     Ferencné     képviselő: Hát akkor meg kell nézni valóban a jogosítványait. A
jutalmazásról meg nekem csak az a véleményem a képviselő úr részére, az az igazság, hogy
ezek az emberek nagyon keveset keresnek a startmunka-programban. Ugyanakkor pedig
vannak közöttük olyan emberek, akik tényleg nagyon jól és tényleg nagyon sokat dolgoznak.
És akkor ne sajnáljuk tőlük a jutalmat. 

Kozma     György     képviselő: Nem arról van szó képviselő asszony, értse már meg.

Bognár     Ferencné     képviselő: Hanem?

Kozma     György     képviselő: Hát nem oszthat. A sajátjaiból oszthat. Egy másik pénzalapból
nem oszthat. Az önkormányzat pénze az önkormányzat pénze. A startmunka-programnak
megvan az a működési feladatköre, ahogyan működik. Megvan az a lehetősége, hogy miből
oszthat pénzt, milyen módon fizethet pénzt. Én értem az érzelmi megközelítéseit. De nem
erről van szó.

Bognár     Ferencné     képviselő: Semmi érzelmi.

Kozma     György     képviselő: Engedélyezett pénzről van szó? Vagy pedig engedélyezetlen?
Tehát tiltott pénzről.

Bognár     Ferencné     képviselő: Logikai megközelítés képviselő úr. Ugyanis nem értem. Vannak
olyan dolgok amikor fúh engedjük el dolgokat. Mondjuk egy kötbért. Nem mondom, hogy
mi, hol, merre, meddig. Itt meg ne jutalmazzuk mert az. A startmunka-program saját önálló
pénzeszközökkel rendelkezik. Gondolom, abból valahogy mindenféleképpen lehet ezt
kompenzálni. Ezen felesleges fennakadni. Tényleg inkább nézzük a az ember társainkat, a
munkásainkat jutalmazni tudjuk.

Kozma     György     képviselő: Hát értse meg. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Nem akarom.

Kozma     György     képviselő: Törvénytelen dolgon történik egy finanszírozás.  Ott a felelősség
is felmerül. Tehát nem arról van szó, hogy én egyébként egyetértek-e akár a szociális
hátterével,  vagy a munkavégzési technikájával.

Bognár     Ferencné     képviselő: De hogy nem.

Kozma     György     képviselő: Mert, ha én adok a dolgozómnak munkabér kiegészítést, akkor az
ennyiméből adom. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr, ne haragudjon. Egy kérdésem nekem is lehet?
Van-e valamilyen építő szándékú hozzászólása ennél a napirendi pontnál?

Kozma     György     képviselő: Igen. Éppen az az építő jellegű hozzáállás, ami egyébként



gondolom önnek is feltűnt, hogy pont ezeket az anomáliákat megszüntessük. Megszüntetni
éppen a törvényes működés érdekében.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Rendben. Köszönjük.

Kozma     György     képviselő: Ön erre nagyon kényes, mert a Kft.-nél is azért az a 1,5 millió
forintos utólagos ellenőrzés ugye pont ezt feltételezte ,hogy törvényesen történt-e.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Rendben. Csak kérdeztem, hogy még van-e.

Kozma     György     képviselő: Hát ennyi volt. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Köszönöm. Tessék, képviselő úr.

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat. Volt annyi egyébként a képviselő úrnál, hogyha
ilyen van, nem azt gondolnám, hogy csak piszkálódjon. Hanem azt mondta, jó lenne, ha
ezekről a Képviselő-testület döntene előtte, mielőtt ilyen kifizetések történnek. És úgy érzem
ezzel maximálisan egyet lehet érteni.

Kozma     György     képviselő: Meg milyen alapon?

Kovács     László     alpolgármester: Milyen pénzügyi alapon. Erre gondolt. mert most félre ment.
És ez építő jellegű javaslat volt, én azt gondolom a részéről. Hogyha legközelebb ilyen van
akkor azt tárgyalja meg a testület, mint a fejőgépet és minden egyebet megtárgyal.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Egyébként a jövő évtől már előre meg kell tárgyalni a
startmunka-program összetételét. És ezt nyilván külön be fogjuk hozni a testületi ülésre, mert
változott a jogszabály. A jövő évet már nem az önkormányzat maga, mint a hivatal rakja
össze, hanem a testület fogja jóváhagyni. Egyébként én a magam részéről, nyilván lehet
találni hibákat, és ezt senki nem mondta, de akkor is szeretném megköszönni a startmunka-
program vezetőjének a munkáját. Mert jelenállás szerint egy 105 fős rendszert a
hozzákapcsolódó fejlesztésekkel, számos ágazattal egy kézben tart. És én azt gondolom,
ember legyen a talpán, aki ezt a feladatot, ami tulajdonképpen úgyis értelmezhetjük, hogy ez
egy középméretű cég, ami egyedül visz úgy, hogy az áll kertészetből, állattenyésztésből,
betonelem gyártásból, térkövezésből, energia ültetvényekből. És még ráadásul ide
kapcsolódik az is, hogy az egyes intézményeknek a fűtését is tulajdonképpen ezáltal oldjuk
meg. Illegális hulladék összeszedés. És akkor valószínűleg nem is soroltam fel mindent. Tehát
ember legyen a talpán, aki ezt teljesen hiba nélkül tudja elvégezni. Biztos, amikor volt
alpolgármester úr ezt a feladatot magára vállalta, akkor biztos hiba nélkül tudta volna
elvégezni. Nincs efelől kétségem, természetesen. De azért én azt gondom ez nem egy kis
teljesítmény.  És én szeretném megköszönni a munkáját. De nem csak neki, hanem azoknak,
akik tényleg ezért a minimális jövedelmekért egész évben teljesítettek. Itt év vége környékén
egyébként azt is érdemes megköszönni. Óvári képviselő úr is elmondta egyébként, hogy
kifejezetten dicséretet érdelemnek azok, akik a térkövezést végezték. Itt is szeretném halkan
és zárójelben megjegyezni, lényegesen azon túl teljesítettek, amit ebben az évben vállaltak. Itt
a művelődési ház előtti terület, vagy éppen a Petőfi téren, a Szabadság téren a járdáknak a
kialakítása az nem is volt bent. Azt ők pluszban vállalták. És akkor még nem soroltam fel
mindent. Azt gondolom nyilván véges az, amit ebből a rendszerből ki lehet hozni. Meg azt is
beszéltük, hogy ezt nem lehet piaci alapon növelni. Ennek nem is az a célja. Ez egy
szociálpolitikai alapon lévő történet nem pedig alapvetően foglalkoztatás politikai. Itt nem
verseny szféráról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy ezeknek az embereknek egy segély
pótló jövedelemforrás. Le a kalappal, hogy ennyi pénzért elvégzik ezeket a feladatokat. S
egyébként én nem szeretném hogyha ennek az lenne a visszhangja. Mert egy kicsit olyan volt,
ezek a kérdések a munkamorállal kapcsolatban elhangoztak, mintha a többség nem végezné el
a dolgát. Igen is a többség, a mi közigazgatási területünkön lévő közfoglalkoztatottaknak,



merem állítani 80-90 %-a tisztességesen elvégzi a munkát, ami messzemenőkig arányban van
azzal a jövedelemmel, amit ezért kapnak. Ez a véleményem.

Kozma     György     képviselő: Mert hogyha már olyan szépen megemlített a volt beosztásomon
keresztül, én kaptam az AKG-t érdekes. Nem tudom, lehet, hogy ügyetlenebb voltam de
megkaptam. Aztán a másik az, úgy gondolom, hogy a környéken azért megkapták a kisebbek
ráadásul.  Maradjunk annyiban, hogy a törvényesség betartása és a szociális hozzáállása az két
különböző terület. Én megkérdezem, hogy önnek volt tudomása egyébként ezekről a
kifizetésekről 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Volt tudomásom természetesen a kifizetésekről.

Kozma     György     képviselő: Volt.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Kozma     György     képviselő: Jó. Akkor én kérném szépen a következő alkalomra ezekről a
kifizetésekről tájékoztatást adni és, azt is hogy kiengedélyezte és milyen összegben került erre
sor, hány alkalommal.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez egy kicsit olyan képviselő úr mint amikor azt kéri, most
már levitték 50.000,-Ft-ra a polgármesteri keretemet, hogy az összes 50.000,-Ft alatti
kifizetésről is számoljunk el tételesen. Kicsit nevetségesnek érzem. M ilyen alapon? Pl.
azokról a villanykörtékről is be kellene számolni egy testületi ülésen, amivel kapcsolatban pl.
az iskolai karbantartó keres. Most már elmentünk abba az irányba, hogy most már egy WC
csészét is Kozma György képviselő úr engedélyez ebben a városban. De természetesen
mindenre van lehetőség.

Kozma     György     képviselő: Polgármester úr, mivel elég gúnyosan közelítette meg a kérdést.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát mert képviselő úr is gúnyosan közelíti meg ezt az
egészet.

Kozma     György     képviselő: Én nem. Én azt kérdeztem, hogy összeg szerűen mennyi volt,
hány alkalommal történt. Én azt kérdeztem egyébként. És én azt kérdeztem, hogy önnek volt-
e egyébként tudomása róla. A másik pedig, szerintem érthető kérdés volt és nem kell ezt
tovább dimenzionálni. Én ennyit kérdeztem. Erre azt gondolom, mint képviselőnek, aki épp
úgy a város érdekeit képviseli, mint ön jogom van.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr, bármit lehet kérdezni és legjobb tudásom
szerint válaszolok rá.

Kozma     György     képviselő: És éppen azt szerettem volna, hogy a legjobb tudása szerint
válaszoljon rá.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Kozma     György     képviselő: És akkor nem gúnyolódunk egymással.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem se gúnyolódjunk.

Kozma     György     képviselő: Mert épp a múltkor beszéltük, ezt a stílust fel fogjuk hagyni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ne gúnyolódjunk. Ön kérdez és én válaszolok természetesen.



Kozma     György     képviselő: Ezért aztán kérem azt, hogy legyen szíves annak megfelelően
viselkedni. Köszönöm. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-2017. évi Startmunka
program eddigi állásáról készített beszámolót fogadja el.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal

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

6./     Napirendi     pont:

Startmunka program – Mezőgazdaság – kukorica tisztítás, szárítás

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megkérdezem a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot, hogy
tárgyalták-e?

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

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megkérdezem a startmunka-program vezetőt, sőt meg kérem,
hogy inkább egy pár mondatban foglalja össze, hogy miről lenne szó.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Tulajdonképpen arról van szó, hogy
minden évben az Agrokémiánál szoktunk tárolni a szemes terményünk egy részét. És ugye itt,
mint mezőgazdasági szakemberek tudják, hogy ez tisztítással és szárítással jár, mielőtt
betárolják. Ez ennek a költsége ez a pénzösszeg. Ez 175.000,-Ft, ami az idei 22 tonna
kukorica után merült fel ez a költség.

Óvári     Márton     képviselő: Én azt szeretném javasolni, hogy nem lehet ezt a bevitt
kukoricából kompenzálni. Tehát az előző beszámolóban bent volt, hogy bent van betároláson
4 tonna.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Ez így van. 
      
Óvári     Márton     képviselő: Abból a kukoricából nem-e tudnád kompenzálni, akkor minek
fizessünk ezért szárítási költséget.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Ez egy jó ötlet. 

Bendes     István     jegyző: Azt azért ne felejtsétek el, ez azért így vannak, ez azért startmunka-
program keret összege, mert abban bent van a kiadások, és ennek így meg kell lenni.

Óvári     Márton     képviselő: Így már jó.

Bendes     István     jegyző: El kell számolni. Nem tud utána vele.



Óvári     Márton     képviselő: Így már értem. 

Bendes     István     jegyző: Bartel üzletet nem tudna elszámolni.

Óvári     Márton     képviselő: Így viszont az állam.

Bendes     István     jegyző: A startmunka-program keretében is kell megoldani.

Kozma     György     képviselő: Meg szeretném kérdezni.

Bendes     István     jegyző: Felvetődött, hogy lehet, ezeket be sem kellene hoznunk. Volt már egy
ilyen kérés. Most hozzuk.

Kozma     György     képviselő: Ez egy gazdasági esemény jegyző úr. Ez gyakorlatilag
hozzátartozik magának a termelésnek a folyamatához. Mert egyértelmű, hogy nyers kukoricát
nem lehet tárolni, mert akkor be fog fülledni. Tehát maga a szárítás az annak a része. Épp úgy
a műtrágya, éppen úgy az aratás, a szántás meg a többi művelet ez annak a része.

Bendes     István     jegyző: Igen.

Kozma     György     képviselő: Hát az egyik oldalon próbálunk minél demokratikusabbnak
látszani. A másik oldalon, meg olyan nevetséges dolgokat terjesztünk be ide, ami egyébként
nem ennek a testületnek az engedélyezési köréhez tartozik. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr, haladjunk.

Kozma     György     képviselő: Költség jellegű valami. Az annak a szakterületnek a vezetőjének a
feladatköre.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Van-e érdemi hozzászólás, kérdés ehhez a témához.

Több hozzászólás, kérdés nem volt.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Startmunka program
Mezőgazdasági eleméhez kapcsolódóan hagyja jóvá a Devecseri Agrokémiai Kft. (8460
Devecser, Vasút u. 37.) által benyújtott 6270014185 számlaszámú –  bruttó 176.304,- Ft –
számla kiegyenlítését, mely a Startmunka program keretében termesztett 22,12 tonna kukorica
tisztítási és szárítási költsége. 
2./ A Képviselő-testület a bruttó 176.304,- Ft összeg kiegyenlítésének fedezetéül a 2016. évi
költségvetésben a Startmunka program keretében biztosított saját forrást jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy intézkedjen a Devecseri
Agrokémiai Kft. (8460 Devecser, Vasút u. 37.) által benyújtott 6270014185 számlaszámú –
bruttó 176.304,- Ft – számla kiegyenlítéséről.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ azonnal

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

39/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a



Startmunka program Mezőgazdasági eleméhez kapcsolódóan
jóváhagyja a Devecseri Agrokémiai Kft. (8460 Devecser, Vasút u. 37.)
által benyújtott 6270014185 számlaszámú –  bruttó 176.304,- Ft –
számla kiegyenlítését, mely a Startmunka program keretében
termesztett 22,12 tonna kukorica tisztítási és szárítási költsége. 

2./ A Képviselő-testület a bruttó 176.304,- Ft összeg kiegyenlítésének
fedezetéül a 2016. évi költségvetésben a Startmunka program
keretében biztosított saját forrást jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
intézkedjen a Devecseri Agrokémiai Kft. (8460 Devecser, Vasút u.
37.) által benyújtott 6270014185 számlaszámú – bruttó 176.304,- Ft –
számla kiegyenlítéséről.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ azonnal

7./     Napirendi     pont:

Startmunka program – Mezőgazdaság – hűtőkapacitás bővítés

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szintén megkérem a startmunka-program vezetőt, hogy pár
mondatban foglalja össze. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Idén augusztusban a
Belügyminisztérium kiírt egy újabb pályázatot a startmunka-programban résztvevő
önkormányzatok részére, akik mezőgazdasági termeléssel tartósítást végeznek, egy
hűtőkapacitás bővítésre. Erre nekünk is meg volt a lehetőségünk pályázni. Ennek a plafonja
5.000.000,-Ft volt. Az volt a kérés, hogy három árajánlatot kérjünk be. Ezt bekértük,
beküldtük és a legkedvezőbbet ítélte meg a munkaügy, illetve a Belügyminisztérium. Most
ennek a kivitelezése van folyamatban. Nem tudok pontos összeget, kb. 2.000.000,-Ft körül
van.

Kovács     László     alpolgármester: Kettő.

Óvári     Márton     képviselő: Azt szeretném megkérdezni, múltkor talán beszéltük
négyszemközt, hogy ez a frissen tartó dolog felvetődött, hogy nem elég csak hűteni, hanem
frissen tudjuk-e tartani. Nem tudom, hogy ebben a hűtőben lehet-e. Én nem értek hozzá.  Csak
kérdezem.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Lehet szabályozni. Be lehet állítani
a hőmérsékletet aztán lehet kimondottan hűteni, aztán lehet azt hiszem 7-10 Co között tárolni. 

Kozma     György     képviselő: Hadd kérdezzem meg ez a tejhűtő. Jól megfejik a tehenet? 

Bendes     István     jegyző: Ez nem az.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Külön napirendi pont.



Kozma     György     képviselő: Ja. Értem.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Van-e a hűtőkapacitás bővítéssel kapcsolatban még érdemi
kérdés. Óvári képviselő úrnak volt egy érdemi kérdése. Igen, tessék, képviselő úr.

Kozma     György     képviselő: Nem jól hallottam, aztán belefutottam a másik kérdésbe. Tehát itt
valójában olvasgatom a tájékoztatóban, hogy március 30-án megkötött hatósági szerződés
érdekében 40 fő vesz részt, 2 fő vezető, 2 fő adminisztrátor, 36 fő fizikai munkás. Nem 125
főre szerződtünk mi, vagy valamiről lemaradtam?

Bendes     István     jegyző: Össz programban.

Kovács     László     alpolgármester. Össz programban.

Kozma     György     képviselő: Össz programban. Véletlenül nem lesz ebből az. Csak azt akarom
kérdezni, mert annyira nem vagyok bent, hogyha esetlegesen nem tudjuk tartani a létszámot,
akkor visszafizetési kötelezettségeink lesznek ez ügyben. Akkor meg kellene gondolnunk,
főleg annak ismeretében, az információ ismeretében, amit az elnök úr tegnap említett.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Milyen információ? 

Kozma     György     képviselő: Hozzátartozik, csak higgye el polgármester úr, hogy jövőre
esetleg felszámolják ezt az egész programot. És akkor nekünk itt vannak a jövőre.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem számolják fel képviselő úr. 

Kozma     György     képviselő: Hát én tegnap úgy értesültem. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: A közmunka program?.

Kozma     György     képviselő: Azért mondom, megkérdezem ezt, hogyha így lenne meg kellene
gondolni százszor. Egyébként én miattam lehet.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De elmondta a beszámolójában, hogy jövőre kisebb
létszámmal tervezünk. 

Kozma     György     képviselő: Még egyszer mondom polgármester úr, hogy mennyire
megalapozott.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az elhangzott.

Kozma     György     képviselő: Az elhangzott program, illetve a következő időszakban azt
kellene eldönteni, hogy ezek a híresztelések menyire megfelelőek, mert annak ismeretében
kellene ezeket az engedélyeket, vagy ezeket a javaslatokat megtenni.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Képviselő úr, csak annyit szeretnék
hozzátenni - értem, hogy mire gondol – megerősítették a munkaügyi hivatalnál, hogy nem jár
visszafizetési kötelezettség, hogyha nem tudjuk tartani a létszámot. A létszám. Betervezünk
mindig egy létszámot. Aszerint kapjuk meg mindig a támogatást. De hogyha nem tudjuk
tartani ezt a létszámot nincsen visszafizetési kötelezettsége. Ezt megerősítették.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez tavaly is így volt, meg tavaly előtt is így volt. Ez nem
változott. Annyi változna, hogy kisebb létszámot. Ezt elmondta egyébként. Jó. De jelenleg a
hűtőkapacitás bővítésről beszélünk.



Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: A 40 fő az a mezőgazdaságra
vonatkozik. És ugye ezt a hűtőkapacitás bővítést a mezőgazdasági pilléren belül írták ki.

Kozma     György     képviselő: Értem. Köszönöm szépen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése
alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 2016-2017. évi Startmunka program Mezőgazdaság
programelem keretében 1 db hűtőkamra kerüljön beszerzésre Tóth Balázs e.v.-tól (8533
Malomsok, Fő u. 60.) bruttó 2.096.389,- Ft összegben.
2./ A Képviselő-testület a módosított 2016-2017. évi Startmunka program Mezőgazdaság
programelem keretében beszerzendő 1 db hűtőkamra beszerzési árának - bruttó 2.096.389,- Ft
- fedezetéül a 2016.-2017. évi Startmunka program Mezőgazdaság programelem keretében
megítélt 1.965.365,- Ft támogatási összeget jelöli meg, a fennmaradó 130.924,- Ft összeg
pedig a Startmunka program keretében biztosított saját forrás összegből kerül
megfinanszírozásra.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1 db hűtőkamra beszerzése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, és intézkedjen Devecser Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2016. december 31. 

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

440/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.
(III.10.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése alapján
hozzájárul ahhoz, hogy a 2016-2017. évi Startmunka program
Mezőgazdaság programelem keretében 1 db hűtőkamra kerüljön
beszerzésre Tóth Balázs e.v.-tól (8533 Malomsok, Fő u. 60.) bruttó
2.096.389,- Ft összegben.

2./ A Képviselő-testület a módosított 2016-2017. évi Startmunka
program Mezőgazdaság programelem keretében beszerzendő 1 db
hűtőkamra beszerzési árának - bruttó 2.096.389,- Ft - fedezetéül a
2016.-2017. évi Startmunka program Mezőgazdaság programelem
keretében megítélt 1.965.365,- Ft támogatási összeget jelöli meg, a
fennmaradó 130.924,- Ft összeg pedig a Startmunka program
keretében biztosított saját forrás összegből kerül megfinanszírozásra.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1 db
hűtőkamra beszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye, és intézkedjen Devecser Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ 2016. december 31.

8./     Napirendi     pont:

Startmunka program – Mezőgazdaság – tejhűtő beszerzése

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor a vegyesből hoztuk előre a tejhűtőt és akkor most
lehet feltenni a kérdéseket képviselő úr.

Kozma     György     képviselő: Gyakorlatilag csak egy megközelítés volt, hogy most itt két fő
tehén van. De lelki szemeimmel látom, hogy félre érthető a dolog és emiatt inkább azt
mondanám, hogy ennek a hozama kvázi 40 liter/nap. Mennyi lehet? Bikaborjú, mondjuk az
kimarad.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Hát én azt mondom az is valami.

Kozma     György     képviselő: Ez rendben van. Ez igaz.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: És ha van rá lehetőség.

Kozma     György     képviselő: És ezt el fogjuk tudni adni? Értékesíteni tudjuk ezt a tejet?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Hát én azt mondom, hogyha csak
szociális célra használjuk fel az iskolában és az óvodában, akkor az is jó. 

Kozma     György     képviselő: Bevihetjük az iskolába, úgy hogy éppenséggel elszúrtuk a tejet,
mint az Arany Jánosnak a Családi körében?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Ez az út szerintem nincs még
kitaposva, de most lehetőségünk van eszköz vásárlásra, meg megvan az állatállományunk is.
Miért ne próbáljuk meg?

Kozma     György     képviselő: Nézze én híve vagyok a friss tehéntejnek, mert a legjobb dolog a
világon, de én nem támogatom. Nem tudom, igazgató úr?

Mayer     Gábor     képviselő: Jelenleg is működik az iskolatejprogram. Örülünk, hogy a gyerekek
megkapják. Ingyen kapják a gyerekek. A Pusztaszabolcsi Zrt.-vel van szerződésünk és
rendszeresen egy héten több alkalommal hozzák az iskolatejet az iskolába. Ennek a módjának
esetleg utána tudok érdeklődni, hogy friss tejet, illetve ami úgymond folyótej azt lehet-e
esetleg. Hát így első hallásra nekem furcsának tűnik. 
    
Kozma     György     képviselő: Pasztőrözött?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Ehhez van szükségünk ahhoz, hogy
ezt tudjuk.

Mayer     Gábor     képviselő: Értem. De a kiosztása akkor is hogyan történik? Akkor ennek a
feltételeit is nagyon-nagyon jól meg kell teremteni. Úgyhogy első körben azt mondanám,
hogy fussunk vele egy kört, mert itt nem merném azt mondani, hogy be lehet hozni és azt ott



lehet.

Kozma     György     képviselő: Mennyi egy pasztőröző?

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Hát én nem tudom.

K  ozma     György     képviselő: Hát akkor meg kellene nézni, mert akkor van értelme ennek az
egész dolognak.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Képviselő úr, ez csak egy felvetés
volt. De természetesen amennyi mennyiség lesz, lenne ettől a 2 tehéntől a dolgozóink is
vevők rá. Nem maradna a nyakunkon az biztos. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: A dolgozóknak van egyébként lehetőségük vásárolni és
megvásárolják. 

K  ozma     György     képviselő: Rendben van. Én csak azt akartam megkérdezni, hogy van-e
értelme megvenni? Ha a dolgozók ezt el tudják vinni akár természetben juttatásként. 

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Hát ez még a jövő kérdése.

K  ozma     György     képviselő: Én miattam. Akkor van értelme. Iskolába pasztőrözés nélkül
nincs értelme.

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Persze.

K  ozma     György     képviselő: Ugye emiatt.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése
alapján járuljon hozzá ahhoz, hogy a 2016-2017. évi Startmunka program Mezőgazdaság
programelem keretében 1 db tejhűtő kerüljön beszerzésre Fehér Zoltántól (8500 Pápa,
Rohonczi u. 6.).
2./ A Képviselő-testület a 2016-2017. évi Startmunka program Mezőgazdaság programelem
keretében beszerzendő 1 db tejhűtő beszerzési árának - bruttó 254.000,- Ft erejéig - fedezetéül
a 2016. évi Startmunka program Mezőgazdaság programelem keretében betervezett 254.000,-
Ft –  melyből a támogatási összeg 238.125,- Ft, vállalt önerő 15.875,- Ft –  összeget jelölje
meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1 db  tejhűtő beszerzése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2016. december 15.

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

441/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser



Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.
(III.10.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése alapján
hozzájárul ahhoz, hogy a 2016-2017. évi Startmunka program
Mezőgazdaság programelem keretében 1 db tejhűtő kerüljön
beszerzésre Fehér Zoltántól (8500 Pápa, Rohonczi u. 6.).

2./ A Képviselő-testület a 2016-2017. évi Startmunka program
Mezőgazdaság programelem keretében beszerzendő 1 db tejhűtő
beszerzési árának - bruttó 254.000,- Ft erejéig - fedezetéül a 2016. évi
Startmunka program Mezőgazdaság programelem keretében
betervezett 254.000,- Ft –  melyből a támogatási összeg 238.125,- Ft,
vállalt önerő 15.875,- Ft – összeget jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1 db
tejhűtő beszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ 2016. december 15.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ha minden igaz a startmunka-programot érintő
előterjesztéseken túljutottunk. Nagyon szépen köszönöm Molnár András Kadocsának a
türelmét, azt, hogy ilyen nyugodtan és kimérten tudott ezekre a kérdésekre válaszolni.
További sok sikert, jó munkát kívánunk!

Molnár     András     Kadocsa     startmunka-program     vezető: Köszönöm.

Kovács     László     alpolgármester: Polgármester úr annyi még, vissza kell jönni, mert nem
fogadta el a Képviselő-testület. Azért még voltak ott számok, meg kérdések, amik
elhangzottak.

Kozma     György     képviselő: Így van.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én azt javasolnám. 

Kovács     László     alpolgármester: A mai szereplést köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én nekem lenne egy építő javaslatom, legalábbis én azt
gondolom, hogy egy építő javaslat. Mi lenne, hogyha rendszeresen eljönne az ülésekre. Én azt
gondolom, hogy a testületnek is jó, hogyha van egy rendszeres tájékoztatás. A lakosságnak is
jó. És akkor nem kell mindig Kozma György képviselő úrnak ezt előterjeszteni.

Kozma     György     képviselő: Megkérem rá polgármester úr, ne én velem példálódzón. Legyen
szíves arra koncentrálni, amire a legtöbb képviselő.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Arra koncentrálok. 

Kozma     György     képviselő: Hogy azt a beszámoló kiegészítést, amit még kértünk ezzel a
kiegészítéssel prezentálni szíveskedjék.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm. Köszönjük.

Molnár András Kadocsa startmunka-program vezető elhagyja az üléstermet. 

Megyünk tovább. Akkor az elejére mennénk, mert előre hoztunk, egy csomó mindent. 



9./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Amit én kezdeményeztem. Még pedig azért, volt pár olyan
hónap amikor a képviselő-testületi tagok előszeretettel hiányoztak az ülésekről. Olyan is volt,
hogy valaki cigarettaszünet után nem érkezett vissza. Elnézést. Ez lehet, hogy egy
személyeskedés. Elnézést nem annak szántam, hanem csak egy példaként.

Kovács     László     alpolgármester: Akkor miért néztél rám? 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Meg olyan is volt amikor nekem úgy tűnt, aztán lehet, hogy
nem így van, hogy megbeszélték, hogy idő előtt hazaballagnak a testületi ülésről. És hát
gondoltam, hogy ezt természetesen meg lehet tenni. Akkor viszont a fizetés is legyen ezzel
arányos. Ez más településen is egyébként úgy van, hogy figyelembe veszik. Vannak olyan
települések, ahol figyelembe veszik a jelenlétet, figyelembe veszik az aktivitást. És azt
gondolom, hogy mivel korábban is volt egy időszak Devecserben, amikor volt arra lehetőség,
hogy a túl sokat távollévő képviselőket szankcionálták mégpedig azzal, hogy a tiszteletdíjnak
egy része ilyen esetben elvonható. Én azt gondolom, hogy mi akadálya lenne annak, hogyha
egy olyan szabályrendszert bevezetnénk a mi kis városunkban, ami mindenkire egyformán
érvényes, természetesen nem csak a testületi tagokra, hanem a bizottsági tagokra is
vonatkoztatva. Megkérdezem, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, hogy látja ezt a
kérdéskört. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Két olyan dolgot emelnék itt ki a 2. pontban, ami az
előterjesztésben szerepel, hogy csak akkor igazolt, hogyha a polgármester úr engedélyével,
önkormányzati ügyben van távol az illető. Hát azért ez egy kicsit túlzás.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én így érzem. Lehet, hogy önök mást. 

Holczinger     László     képviselő: Más távollétről van szó, hogyha valaki beteg, vagy valaki
olyan helyzetbe kerül. Itt írja, a következő a szöveg. „A képviselő-testületi ülés esetében
igazolt a távollét, ha a képviselő önkormányzati ügyben a Képviselő-testület vagy a
polgármester megbízásából van távol az ülésről.”  Én ezt nem tudom értelmezni. Én itt
vagyok. Csak nem tudom értelmezni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Világos. Képviselő úr, abszolút világos. Azt kellene valahogy
megoldani, hogy lényegében ez egy munkahely.

Holczinger     László     képviselő: Így van.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ha egy munkahelyre valaki nem jár be, akkor ott is a fizetése
ezzel arányos. Na, most nyilván ott is előfordul, hogy valaki beteg. Akkor táppénzen van, de
akkor sem teljes fizetést kap ugye? Egyébként nem is képviselő úrral volt alapvetően
probléma.

Holczinger     László     képviselő: Tudom.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Mert ő, most hadd védjem meg Holczinger képviselő urat,



hogy korrekt módon szokott előre jelezni, hogyha nem jön az ülésre. És egyébként nem is
nála volt a legnagyobb mértékű hiányzás. Most nem akarok személyeskedni, hogy kinél volt a
legnagyobb mértékű. Én azt gondolom, hogy akkor is valahol úgy korrekt, hogyha
tiszteletdíjat veszünk fel a munkánkért akkor, valahol mégis csak a tiszteletdíjnak arányosnak
kell lenni a részvétellel. Én így gondolom.

Óvári     Márton     képviselő: Akkor szólhatok?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Természetesen.

Óvári     Márton     képviselő: Tehát mivel én sűrűn hiányoztam. Volt kézműtétem is stb. Nem
fogok magyarázkodni, mert nem tartózom beszámolóval. Főleg nem polgármester úrnak ezzel
kapcsolatban.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nekem nem.

Óvári     Márton     képviselő: De jeleztem minden esetben, hogyha nem tudtam jönni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: A lakosságnak igen.

Óvári     Márton     képviselő: Igen. Ezért fogok most beszélni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Óvári     Márton     képviselő: Én ezt ismét egy burkolt támadásnak vélem polgármester úr
irányából.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez nem igaz.

Óvári     Márton     képviselő: Én azért érzem ezt támadásnak, mert úgy próbálja polgármester úr
tudatosítani úgymond a háttérben a polgártársainkat, hogy itt nem végeznek a képviselők
munkát.

Kozma György képviselő elhagyja az üléstermet.

Óvári     Márton     képviselő: Hát én megmondom.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én ilyet nem mondtam. 

Óvári     Márton     képviselő: Ne, ne. Csak úgy érzem. Hadd fejezzem be, mert engem be lehet
ebbe rekeszteni, de most felírtam magamnak. Tehát felnőttek vagyunk, azért hiányzunk, mert
megvan rá az okunk. Igen, ez nem az én munkahelyem. Én itt képviselő vagyok.
Megválasztott képviselő. Polgármester úrnak viszont ez a munkahelye pontosan.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Óvári     Márton     képviselő: Viszont akkor ugye elvárnám ebben az esetben, hogy a
polgármester úr  munkaidejében történő bizottsági üléseken, ugyan ilyen részvételi aránnyal
akkor vegyen részt. Én abban az esetben megszavazom akkor ezt a módosítást, hogyha
belerakjuk azt, hogy a polgármester úr legyen ott a bizottsági üléseken. Arról a lakosság nem
nagyon tud, mert nem mindenki annyira tájékozott, hogy itt van egy  előző napi bizottsági
ülés, ahol ugyanúgy eltöltünk 7-8 órát, és megbeszélünk mindent szintén nyilvánosan csak
nem a tv. előtt, nem a nagy nyilvánosságot kihasználva a mondókánk elmondására. Na, most
mivel én ezt érzem magamon egy támadásnak, mert hiányoztam. Tényleg hiányoztam.
Egyszer műtöttek, meg iskolába is járok pluszba, diplomázni szeretnék. Viszont, hogy érezze,



hogy én nem a pénzért csinálom felajánlom az egyhavi tiszteletdíjamat most ebben a
hónapban Séfer Hajnalkának, a Fanni háznak, azért, hogy ezzel szemléltessem, hogy én nem
azért indultam képviselőnek, hogy kapjak érte 60.000,-Ft-ot nettó. Mert Hála Isten nem ezért
indultam. Engem nem tud szankcionálni azzal, hogy megvonja a pénzt. Az engem nem
érdekel. Megvonhatja az egészet is. Én akkor is itt fogok ülni és el fogom mondani azokat a
dolgokat, amiket szeretnék, mert képviselem a lakosság azon részét, aki bizalmat szavazott
nekem. Szóval felajánlom, hogy mindenki tudja. Meg is ismétlem, hogy fel fogom ajánlani az
e havi tiszteletdíjamat emiatt. Abban az esetben fogadom el ezt a módosítást, hogyha a
polgármester úrnak bele rakjuk azt, hogy legyen ott a bizottsági üléseken, mert a polgármester
úr meg a bizottsági üléseken nem vesz részt. És én meg hiányolom. És azért kerül ide
megvitatásra nagyon sok minden, mert ott nem tudjuk a polgármester úrral megtárgyalni, mert
nincs ott munkaidőben. Köszönöm.

Kozma György képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Nagyon szépen köszönöm képviselő úr, hogy megosztotta
velünk ezeket a nagyon értékes gondolatokat. Külön szeretném megköszönni, hogy a 2016.
évi novemberi fizetését felajánlja a Fanni háznak. Ez egy nagyon derék dolog főleg így
karácsony előtt. Egyébként én is szeretném kérni a Képviselő-testülettől, ugye erről már volt
szó, hogy a Fanni háznak kellene egy kérelmet benyújtani és akkor ezt támogassuk.
Egyeztetünk velük és mihamarabb visszahozzuk ezt az ülésre. Zárójel bezár. Tehát ezt a részét
köszönöm.

Kozma     György     képviselő: Polgármester úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Még nem fejeztem be képviselő úr. A másik része, hogy a
bizottsági üléseken a polgármesteri részvétel. Egy nagyon aprócska dolog hiányzik ebből. A
polgármester nem tagja a bizottságnak. Egyiknek sem.
 
Óvári     Márton     képviselő: Csak előterjesztő.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Általában én vagyok az előterjesztő ez igaz, ez valóban így
van. Én azt gondolom, mivel nem vagyok bizottsági tag, nem is értem egyébként emiatt ezt a
felvetést.  

Óvári     Márton     képviselő: Egy gyors reakció. Az előző testületben, külső bizottsági tagként
kért fel az akkori városvezetés és Toldi Tamás polgármester minden esetben ott volt.

Ferenczi     Gábor     polgármester: És az előző Képviselő-testület esetében is ilyen hosszú
nyilvános ülések voltak, a lakosság, a tv. nyilvánosság előtt?

Óvári     Márton     képviselő: Ezt nem tudom.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Mert én úgy hallottam, hogy nagyon hamar lementek a
testületi ülések. 

Óvári     Márton     képviselő: Bizonyára.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Legalábbis a lakosság arról tájékoztatott, hogy szinte arról
sem lehetett tudni, hogy miről szavaznak, mert az írásos anyagot mindenki megkapta.

Kozma     György     képviselő: De ez nem az előző polgármester hibája.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szóval, lényeg a lényeg, természetesen én is azon vagyok,
hogy flottul menjen a munka. De tanulva abból, hogy voltam egy jó ideig én is, 1- 1,5 évig



durván ezeken a bizottsági üléseken és a tapasztalat azt mutatta számomra, hogy 5 órán
keresztül végig vitatkoztunk egy teljes napirendet. Másnap a testületi ülésen ugyan ott
tartottunk, mint előtte nap és újra végig vitatkoztuk a napirendet. Egyáltalán nem volt az a
gyakorlat, hogy azáltal, hogy én a bizottsági üléseken részt vettem, azáltal flottabbul ment
volna a testületi ülés. Szerintem pont a lakosság tudja igazolni azt, hogy bizony, bizony nem
voltak gyors testületi üléseink. Egyébként tegnap voltam egy darabig. Az is igaz, hogy utána
olyan idős polgártársainkhoz mentem el, akiket már hétfőről keddre kértem, hogy tegyük át a
látogatásnak az idejét. Olyan emberekhez, akik nem tudtak eljönni a vasárnapi idősek napi
rendezvényre. Én azt gondolom, hogy a polgármesternek van mérlegelési lehetősége, hogy
azok közül az ügyek közül, amelyeket végeznie kell mi a fontossági sorrend. Én úgy éreztem,
hogy ez a bizottsági ülés ez nélkülem is lemegy. Én alkalmasnak tartottam a gazdasági
bizottsági elnökét arra, hogy végig vezesse az ülést, hiszen eddig is megtette.

Holczinger     László     képviselő: Nem is erről van szó.
  
Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem is értem egyébként a felvetést. Húzzunk egy vonalat
szerintem. 

Holczinger     László     képviselő: A vitát lezárná?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az SZMSZ-be rögzítsük, hogy mostantól kezdve, akinek a
hiányzása azt a mértéket túllépi, igenis a tiszteletdíjáról, annak egy részéről nem azt, hogy
lemondania kell, hanem nyilván szankció éri.

Óvári     Márton     képviselő: Degradálva van az a dolog, hogy itt a képviselők mulasztana.
Ezzel úgy akarja beállítani, ha én ezt megszavaznám, mert nem a pénzért csinálom.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De húzzunk egy vonalat mostantól kezdve.

Óvári     Márton     képviselő: De nem a pénzért csinálom. Lemondok akkor a jövő éviről.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát ez nagyon nemes gesztus.

Óvári     Márton     képviselő: És ha nem jövők el egyszer sem, akkor mi lesz?

Ferenczi     Gábor     polgármester: És akkor azt kinek a javára ajánlja fel képviselő úr? 

Óvári     Márton     képviselő: Egyszer eljövők, mert egyszer el kel jönni törvény szerint. Akkor
mi lesz?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Mert én itt közben jegyzetelek. 

Óvári     Márton     képviselő: Ezzel nem tud. Meg szerintem a képviselő társaimat sem tudja.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De nem arról van szó. Képviselő úr én azt szeretném, hogy
határozatképesek legyenek ezek a testületi ülések.

Óvári     Márton     képviselő: Határozatképesek a testületi ülések. Mindig az van beállítva.
Mindig azt mondják lépten-nyomon. Meg csomóan megvádolnak.

Ferenczi     Gábor     polgármester: No, akkor.

Óvári     Márton     képviselő: Hadd mondjam végig, hogy nem végzünk munkát. Hát bocsánat.
Egy csomó anyag van. Minden esetben döntést hozunk itt, vagy ilyet, vagy olyat, vagy
tetszik, vagy nem. De hozunk döntést. Halad a munka. Mindenki értse meg, hogy itt munka



van és ez be van fejezve.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Menjünk vissza a napirendi ponthoz.

Bendes     István     jegyző: Laci.

Kozma     György     képviselő: Polgármester úr. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Menjünk vissza a napirendi ponthoz jó.

Holczinger     László     képviselő: Szeretne szólni alpolgármester úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Megadom a szót csak egy pillanat. Menjünk vissza a
napirendi ponthoz.

Kovács     László     alpolgármester: Azért ültem közelebb hozzád, hogy lásd, hogy jelentkezem.

Bognár Ferencné képviselő asszony kiment az ülésteremből. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: És mindjárt megadom a szót. Egy kis türelmet. Húzzunk egy
vonalat mostantól. Tehát az SZMSZ-ben rögzítjük, hogy mi az a hiányzás, aminél levonásra
kerül a tiszteletdíj  egy része. Ugye ez az előterjesztés. Ez a  pro, amit én elmondtam.
Elhangzott a kontra. Tessék, alpolgármester úr.

Kovács     László     alpolgármester: Köszönöm szépen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Még van valami érve? 

Kovács     László     alpolgármester: Az az igazság így is már nem tudom, hogy mennyi idő van
és hányadik napirendi pontnál tartunk. Az érdemi munkáról beszéljünk. Nagyon sok
személyeskedés hangzott el ezen a képviselő-testületi ülésen is, ami azt gondolom nem illő és
nem való és nem a lakosságra tartozó.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez így van.

Bognár Ferencné képviselő asszony visszaérkezett az ülésterembe.

Kovács     László     alpolgármester: Kritika érte itt az előző Képviselő-testületet, meg
polgármestert, hogy milyen hamar lementek az ülések. Szinte nem tudtak semmiről. Annak az
az oka, hogy a bizottsági üléseken ki lettek tárgyalva azok a dolgok.

Ferenczi     Gábor     polgármester: És arról nem tudhat a lakosság?

Kovács     László     alpolgármester: Az a mi hibánk, hogy nem lett megfelelően kommunikálva.
Tanultunk belőle, és tanulunk belőle azt gondolom. De nem ez a módja a jelenlegi helyzetnek,
ahogyan zajlik a képviselő-testületi ülés. És ne sértődjél meg ebben. A kritikát te is fogad el, a
jó  szándékú, építő kritikát, mert ülésvezető vagy elsősorban. De mindig, mindenhez
hozzáteszed a véleményedet, amihez szintén jogod van, meg kibontod, meg elmeséled, és
hidd el a képviselők, akik egy bizottsági ülést már ültek, ők ez esetben értetlenül néznek néha,
hiszen megkapták az anyagot. Tehát el lehet mondani egy-két gondolatban. Azt akarom
mondani még, a saját példámat hadd mondjam el, én egyébként támogatom ezt, hogy legyen
beépítve. Amit tisztázni szükségeltetik, hogy a rendes bizottsági ülés, a rendes testületi
ülésekre, vagy a rendkívüli is beleszámít? Mert nagyon sokszor ülésezünk rendkívülin, azért
azt tegyük hozzá a képviselők védelmének az érdekében, hogy pl. amióta én alpolgármester
vagyok vagy ötször tartottunk olyan ülést és megbeszélést, ahol bizony a képviselőknek a



többsége ott volt.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez is igaz.

Kovács     László     alpolgármester: Rendelkezésre álltak a képviselők, úgy, akként, ahogy az
illik és ahogyan ők az esküjükben letették. Azt a látszatot ne keltsük, hogy nem
együttműködők. Ezt is tisztázni szükségeltetik. Annak idején, a Farnadi Gyula képviselő
társammal ketten javasoltuk azt még egyszer, ez már be volt vezetve, Holczinger László
képviselő úr, aki annak idején még polgármester volt emlékszik is rá, hiszen mi javasoltuk.
Akkor is voltak ilyen dolgok, hogy mindenki legyen ott igenis. Mi voltunk azok, akik a saját
javaslatunk után hiányoztunk az ülésünkről. Ezt is tudomásul kell venni képviselő társaimnak,
hogy egyébként meg a törvény úgy szól, hogy hiába van munkahelyed, első a Képviselő-
testület. És hogy meg tudjad oldani, akár a Képviselő-testületnek a munkahelyed felé ki kell
fizetni a rendelkezésre állási idődet. Tehát, hogy értsük a törvény is ezt helyezi a magasabb
szintre, a képviselői munkát, mert itt egy közösséget képviselünk. Ennyi a történet. Én azt
mondom, hogy ne ágáljunk ellene. Szavazzuk meg. Csak ezt tisztázzuk le. Bocsánat.    

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor mint ülésvezető akinek a szót megvonni is van
lehetőségem természetesen azt javasolnám.

Bendes     István     jegyző: Van-e még jelentkező.

Kozma     György     képviselő: Előbb jelentkeztem. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Meg fogom adni a szót természetesen. Ezt csak azért
mondtam, mert hivatkozott rám alpolgármester úr is.

Kozma     György     képviselő: Most a jelentkezésemet megelőzte egyébként a Kovács
alpolgármester úr. Utána én jelentkeztem.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Meg fogom adni a szót.

Kozma     György     képviselő: Polgármester úrnak ebben a tekintetben meg kellene adni a
jelentkezés sorrendjében.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Meg fogom adni a szót.

Kozma     György     képviselő: Ön, mint képviselő ebben az esetben, nem polgármester, ha
hozzászól.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr.

Kozma     György     képviselő: Akkor önnek abban a sorrendben kellene.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ezeket az egy perces intermezzokat már fejezzük be, jó.

Kozma     György     képviselő: Legyen szíves vezetni az ülést úgy ahogy le van írva.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Alpolgármester úr, még nem is az elmúlt időszakról beszélek
csak. És itt Óvári képviselő úrnak is mondom. És direkt hozzátettem, hogy ez főként a nyári
időszakra vonatkozik. Most pedig november vége van. Én nem személyeskedésből hoztam ezt
ide, hanem úgy gondolom, hogy a tiszteletdíjnak arányosnak kell lenni a képviselői jelenléttel.
Egy kompromisszumos megoldásban abszolút partner vagyok, ami elhangzott itt, hogy a
rendkívüli ülésekre ne vonatkozzon. Tehát, ha összehívunk egy vismaior helyzetben egy ülést
nem biztos, hogy valaki meg tudja oldani, hogy azon mindenképpen ott tud lenni. De a rendes



üléseken feltétlenül. És ez érvényes kell, hogy legyen a bizottsági és a testületi ülésekre is. S
tulajdonképpen itt sem arról van szó, hogyha egyszer valaki hiányzik akkor rögtön levonás
terheli a tiszteletdíjait. Arról van szó, hogy egy három hónapos időszakon belül vizsgáljuk a
rendszeres hiányzást. Tehát senki nem mondta azt, hogy itt 100 %-os jelenlétet vár el. De igen
is azt, hogy egy három hónapos időszakon belül az ülések többségén ott kell lenni. Abba
beletartozik, belefér egy műtét is a 3 hónapba. Én ezt nem személyeskedésből mondtam.
Teljesen félreértette képviselő úr. Én azt gondolom, így korrekt. Már volt így egyébként
Devecserben. Miért ne lehetne még egyszer így? Ennyi. S igen én nyújtottam egy békejobbot
és egy hónapja sincs talán.

Kovács     László     képviselő: Utána meg elmentetek szembesítésre. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát igen. Rá egy hétre meg elmentünk szembesítésre, ez is
így volt egyébként.

Kozma     György     képviselő: Így van. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: És nem telt el egy hónap. Ez a mai ülés egyébként én azt
érzem kifejezetten, egy képviselő társammal érzem úgy, hogy rossz szándékú
megjegyzésekkel volt tele, annak ellenére, hogy békejobbot nyújtottam. Megmondom egy
kicsit megrendült a hitem ebben az egészben. Pedig én szeretnék hinni abban, hogy mi együtt
tudunk dolgozni. Meglátjuk.

Kozma     György     képviselő: Polgármester úr már szólhatok?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tessék, megadom a szót. 

Kozma     György     képviselő: Hát most polgármester úr is annyi mindent említett, kénytelen
voltam jegyzetelni. Akkor viszont sajnos egy percen belül nem tudom befejezni. De ha ön 5
percet beszélt, akkor engedje meg, hogy én is valamilyen módon kifejtsem a véleményemet.
Tehát az lenne, kezdjük a békejobbal. Polgármester úr én azzal a meggyőződéssel adtam
önnek békejobbot. Annak a tudatában is egyébként, hogy előtte meg kellett volna előznie
ennek a békejobbnak a polgármester úr részéről, egy nagyon nagy elnézés kéréssel a
Képviselő-testület tagjaitól éppen az előtte lévő időszaki viselkedését illetően, ami a
fórumokon, meg testületi üléseken elhangzott.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr, most hagyja abba jó. Képviselő úr, most hagyja
abba.

Kozma     György     képviselő: Aztán folytatom. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem folytatja, mert megvonom a szót, most hogyha ebbe az
irányba elmegyünk.

Kozma     György     képviselő: Nem. Itt abbahagytuk.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az SZMSZ-ről beszélünk. 

Kozma     György     képviselő: Arról kívánok így van. Csak a békejobbot ön említette.

Ferenczi     Gábor     polgármester: November elején én nyújtottam békejobbot. Én nekem
kellene bocsánatot kérni?

Kozma     György     képviselő: Miért nem válaszolhatok?



Ferenczi     Gábor     polgármester: Most fejezze be ezt a személyeskedést.

Kozma     György     képviselő: Nem fejezem be. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Befejezzük.

Kozma     György     képviselő: El fogom mondani a véleményemet egyébként, mert ön nem
akadályozhat meg ebben.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Bezárom az ülést aztán kész. 

Kozma     György     képviselő: Azért vagyunk itt egyébként.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem lehet így dolgozni.

Kozma     György     képviselő: Mert ön mindig ezzel fenyegetődzik.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Mert személyeskedik. Fejezzük már be.

Kozma     György     képviselő: Egyébként nyugodtan fejezze be az ülést. Itt az alpolgármester úr
majd átveszi az ülésvezetését. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. 

Kozma     György     képviselő: Aztán majd befejezem. Még egyszer folytatnám. Tehát a lényeg
az.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az első napirendi ponttal kapcsolatban. Az SZMSZ-szel
kapcsolatban. 

Kozma     György     képviselő: Igen, arra kívántam. Ezt csak az ön felvetésére válaszoltam.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. 

Kozma     György     képviselő  : Tehát ez az egész az ön által beterjesztett akármicsoda, az egy
burkolt személyeskedés a képviselő társaival.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Még egyszer elmondom, ez mostantól vonatkozik. 

Kozma     György     képviselő  : És elmondom azt is előrevetítve egyébként, hogy ők nincsenek
jelen és megbízhatatlanok ebből a szempontból és szankciónalizálási kötelezettsége van velük
szemben. Na már most, ha mindenképpen ezt akarja beterjeszteni, akkor javaslom, azt
gondolom igaza van Óvári Márton képviselő társamnak és az alpolgármester úr felvetésének,
hogy a rendes ülésekre vonatkozzon. És arra is vonatkozzon valamilyen módon. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én mindig itt vagyok az ülésen.

Kozma     György     képviselő  : Mert igen is.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jogilag nem tud.

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat. Nem lehet. Tehát ezt fogadjuk el. Nem lehet.
Nincs ilyen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jogilag nincs rá lehetőség 



Kovács     László     alpolgármester: És nem is kell. Abszolút kívülről elmondom. Bocsánat.
Bocsánat. Kérlek hallgassál rám. Kívülről úgy néz ki, minthogyha te a polgármesterrel
szemben folytatnád. Nem erről van szó. Beszéljünk az előterjesztésről. Ne kössük ahhoz,
hogyha betesszük a polgármesternek is a dolgait.

Kozma     György     képviselő  : Akkor másképpen fogalmazok. Akkor úgy fogalmazom meg a
dolgot, hogy vannak a bizottsági ülések. Megelőzik ezt a dolgot. És pont tegnap. És itt
mindenhol a beterjesztő Ferenczi Gábor polgármester úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Kozma     György     képviselő  : Magyarán a beterjesztőnek itt kellene lennie a bizottsági üléseken
még akkor is. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem tudok egyszerre kétszáz fele lenni bármilyen furcsa.

Kozma     György     képviselő  : Tanácskozási joggal részt vehet. Szavazati joggal természetesen
nem. De az nem jelenti azt, hogy nem lehet ott. Mint, hogy azt sem jelenti azt, hogy minekünk
szankcionálni kell saját magunkat, mert a törvényben viszont az van leírva, hogyha egy
alkalommal sincs jelen egy éven belül, akkor kell kizárni a Képviselő-testület tagjaiból. Isten
igazából az sincs leírva, hogy a polgármester úrnak a bizottsági üléseken ott kell lenni. Ez
nincs leírva.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tudtommal ilyen nincs.

Kozma     György     képviselő: De mi előírhatjuk, hogy éppen amiatt, mert ő az előterjesztő.

Kovács     László     alpolgármester: Nem, nem. 

Kozma     György     képviselő: Hadd fejezzem be. De ő az előterjesztő.

Kovács     László     alpolgármester: De nem írhatod le. Bocsánatot kérek, ezt akarom mondani.

Bendes     István     jegyző: Ezt akarta. Ezt mondta előbb az alpolgármester úr.

Kovács     László     alpolgármester: Képviselő úr. Ne akarjunk a Képviselő-testülettel olyan
határozatot elfogadtatni, amely túllép magának a Képviselő-testületnek a hatáskörén, valamint
törvényekbe ütközik.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ennyi. 

Kovács     László     alpolgármester: Nem az a probléma. Mi erkölcsileg mondhatjuk a
polgármester úrnak szóban, hogy polgármester úr szeretnénk, hogyha ott lenne a bizottsági
üléseken, mert valószínű meggyorsítaná a képviselő-testületi munkát utána majd. Mert ez
igaz. Tehát nem véletlenül vannak a bizottsági ülések. Ez igaz. Tehát így szóban
elmondhatjuk, de erről határozatot ne is hozzunk, mert az udvariatlan. Az viszont, hogy saját
magunk, képviselőként azt mondjuk, hogy a polgármester úr által beterjesztettet igen
elfogadjuk, akkor annak az az üzenete, mert komolyan gondoljuk a munkánkat mi is.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Kovács     László     alpolgármester: Tehát azzal, hogyha nem fogadjuk el ezt a határozatot, azt
sugalljuk kifele, hogy ez ellenünk irányuló valami lenne. Hát nem. Komolyan vesszük a
munkánkat. Elfogadjuk. És ott leszünk az üléseken, ha rendes ülések vannak. 



Ferenczi     Gábor     polgármester: Ennyi.

Kovács     László     alpolgármester: A polgármester úrnak törekedni kell arra egyébként, hogy a
testületi munkában részt vegyen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igyekszem is.

Kovács     László     alpolgármester: A testületi ülésnek, a bizottság is a része. Tehát elvileg az
lenne a kívánatos. Bízzunk benne, hogy ez így lesz. Hogy a polgármester úr előbb-utóbb ott
lesz a bizottsági ülésen is.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát nagyon kedves alpolgármester úr, hogy bízik bennem.
Én meg a testületben bízok. És abban bízok, hogy ezt elfogadjuk. Húzunk egy vonalat. És ez
majd mostantól érvényes. Nem én mutogattam hátra fele, hanem önök. 

Holczinger     László     képviselő: Szeretném mondani, hogy a 43/B. § (1), (2) pontját vegyük ki.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Nem lehetne inkább, hogy ami elhangzott a polgármester úrtól
azt betennénk? 

Kovács     László     alpolgármester: Én mondok egy életszerűbb példát. Bocsánat, hogy én
vagyok itt. Nem a polgármester úrnak a szószólója vagyok a világért sem. Mondok egy
életszerű példát. A Képviselő-testület megbízhat téged egy önálló feladattal, vagy
bármelyikünket amelyikre előreláthatólag pont akkor kerül sor, amikor testületi ülés kerül
összehívásra is. És ilyenkor hiába tudjuk, hogy tartunk 6-ot meg 12-t és ez mindig a hónap
utolsó szerdáján van. De lehet így. De ezt igazolják neked, hogy ne essél, hogy senkit ne érjen
emiatt hátrány. Azt igazolhatja polgármester úr, meg a Képviselő-testület, hogy miattuk van a
feladat, hogy elmenjél aztán úgy kerülnél hátrányba. Hát ez abszurd.

Holczinger     László     képviselő: Ráadásul.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Még egyszer elmondom. Holczinger képviselő úr, pont az,
aki korrekten szokott szólni, hogyha nem ér rá.

Holczinger     László     képviselő: Igen. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Egyébként előre szól. Tehát tényleg.

Kovács     László     alpolgármester: De te is, mint bizottsági elnök bárkit megbízhatsz a bizottság
tagjaiból, a bizottságnak vannak feladatai és hatáskörei, annak az ellátására. Valamikor nem
tudod megtenni bizottsági ülésen. El kell menned valahova, vagy el kell küldened.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Szerintem ez nem változtat a jelenlegi munkakapcsolaton.

Holczinger     László     képviselő: Nem ez a problémám. Ha valaki, aki beteg lesz, nem tud
bejönni.

Kovács     László     alpolgármester: Az más.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az más.

Kovács     László     alpolgármester: Az más. Azt ne vedd ide. Sajnos az arra érvényes lesz.

Holczinger     László     képviselő: Na, hát ez az, mert az előbb a polgármester úr azt mondta,



hogy az olyan mintha táppénzen lenne.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én azt példaként mondtam. Mert valaki felhozta a testületi
tagok közül, hogy mi van, ha valaki beteg lesz.

Kovács     László     alpolgármester: Igen csökken a tiszteletdíja.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én arra azért egy munkahelyi példát hoztam. 

Kovács     László     alpolgármester: Csökken a fizetése.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Természetesen hogyha én kapok jelzést, hogy valamilyen
oknál fogva nem jön a képviselő úr az ülésre akkor ebből eddig sem volt probléma. Ez a
jövőben sem fog változni.

Kovács     László     alpolgármester: Polgármester úr bocsánat. Az nem ugyan az. Akkor, ha te
megbízod az, hogy neked jelez, hogy nem jön az ülésre, az érvényes lesz. 

Bendes     István     jegyző: Így van.

Kovács     László     alpolgármester: Tehát elnézést. 
  
Bendes     István     jegyző: Csak segítségképpen. Emlékeznek rá, volt egy olyan, hogy súlyos
baleset ért egy polgármestert annak idején. Annak ellenére, hogy ő kómában feküdt szegény
fizették a tiszteletdíját és azért a végén rájöttek, hogy nem volt teljesen illendő. Ő még sem
tudott részt venni a munkában. Ezért jelenti azt, ha valaki beteg. Igen akkor egyszer kiesik.
Hogyha többször kiesik, vagy hogyha valaki tartósan beteg akkor is józan paraszti ésszel arra
kell gondolni, hogy nyilván akkor nem jár nekem a képviselő-testületi tiszteletdíj, hogyha
tartósan beteg vagyok. Mert az azt jelenti, hogy én nem tudok azon időszakban részt venni a
munkában. Miért járna a tiszteletdíj akkor, hogyha én tartósan beteg vagyok, kezelésekre
járok. Nyilván akkor nem dolgozom, semmit nem csinálok. Semmi ellentét nincsen ebben a
rendelet tervezetben ezekkel a dolgokkal.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ráadásul, kiegészítve a jegyző urat, nem az egész
tiszteletdíjnak az elvonásáról beszélünk.

Bendes     István     jegyző: Így van a 25 %.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Csak a 25 %. 

Kovács     László     alpolgármester: Így van 25 %.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tehát, ha én mint polgármesterként, aki főállásban itt
dolgozom nem tudok jönni betegség miatt tartósan, akkor én sem kapok teljes fizetést. Tehát
ez rám ugyan úgy vonatkozik. Tehát semmi mást nem várok el, mint magamtól is.

Kovács     László     alpolgármester: Polgármester úr, tudom, mit javasoltál, hogy a rendes
testületi ülésekre, a bizottsági ülésekre vonatkozzon. Látom a képviselők többsége már
bólogat rá. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Akkor most ez egy kompromisszumos javaslat. 

Kozma     György     képviselő: A rendes testületi ülések, azok amik kiszámíthatóak.

Kovács     László     alpolgármester: Így van. 



Kozma     György     képviselő: Most maradjunk annyiban. És mindenkinek illik betervezni. Az
SZMSZ is tartalmazza azt, hogy minden hónap utolsó szerdáján, vagy valahogy így van
meghatározva.

Óvári     Márton     képviselő: Igen.

Kozma     György     képviselő: Akkor ebben az esetben elvárható mindenkitől, hogy tudja
kiszámolni magának.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Én azt gondolom ez egy kompromisszum. Tessék,
képviselő úr. 

Mayer     Gábor     képviselő: Természetesen meg fogom szavazni ezt az SZMSZ módosítást, de
azért egy-két dolgot hadd mondjak el ezzel is segítve polgármester úr előterjesztéseit és a
munkáját. Régen is volt erre szabályozás, de akkor sem működött. Visszamondta a testület.

Kovács     László     alpolgármester: Az volt a vége. De itt nem akartam elmondani. 

Mayer     Gábor     képviselő: Ez volt a vége. Elmondhattad volna alpolgármester úr. És olyan is
volt már, jó cél érdekében lemondtak a képviselők a tiszteletdíjukról, mint pl. most Óvári
képviselő úr tette. S annak idején, ha jól emlékszem amikor az iszap kitört utána a képviselők
nem vettek fel tiszteletdíjat 3 hónapig. És ezt kevesen is tudják, és kevesen is mondják el.
Viszont az 1-es napirendi ponthoz érkeztünk és fél hat lesz tíz perc múlva. És itt megkérem a
polgármester urat, volt már erre bizony precedens, két testületi üléssel ezelőtt mértem a
napirend előtti felszólalás 45 perc volt polgármester úrtól.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De ma ettől eltekintettem.

Mayer     Gábor     képviselő: Úgy gondolom, hogy tájékoztatni kell a lakosságot természetesen.
De én azt gondolom ennek valami keretet kellene szabni. Tehát, ha lehet egy ember annál a
10-15 percnél többet ne nagyon beszéljen.

Kovács     László     alpolgármester: Sok.

Mayer     Gábor     képviselő: Én azt mondom a lényeget 5 perc alatt el lehet mondani.
 
Kozma     György     képviselő: Öt mondatban.

Mayer     Gábor     képviselő: És ezért van az, hogy itt ülünk most az első napirendi pontnál. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem. Azért van ez így képviselő úr, mert Kozma képviselő
úr egyedül annyit beszélt ezen az ülésen, mint az összes többi képviselő összesen. 

Kozma     György     képviselő: Polgármester úr, hogyha viccből mondja akkor értem. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: De tényleg így volt.

Kozma     György     képviselő: De én elmondom, hogy a jegyzőkönyvek alapján ez rendesen
kiszámítható. A másik pedig az, hogy tényleg azt gondolom én is, hogy amit a mellettem ülő
képviselő úr mond, hogy bizony a hozzászólásoknak az időtartamát.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Én azt gondolom most már.

Mayer     Gábor     képviselő: Még hozzátenném. Belém fojtották a szót. Szerintem, mivelhogy a



hónap utolsó szerdája a rendes testületi ülés akkor most polgármester úrnak visszadobom a
labdát. Úgy lenne ildomos, hogyha ő is felajánlana valamekkora összeget, hogyha a hónap
utolsó szerdáján délután 13 órakor nem valósul meg a testületi ülés, mint ahogy a múltkor is
volt. Köszönöm. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én rendszeresen felajánlok összeget egyébként. Most nem
akarom felsorolni, hogy milyen célra.

Mayer     Gábor     képviselő: Polgármester úr, határozza meg a testületnek. Akkor hadd
javasoljunk mi is %-os összeget.

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat. Mi magunk saját magunknak határozzuk meg.     

Mayer     Gábor     képviselő: Jó. Ez csak egy vicc volt. Vicc volt. Visszavontam.

Kovács     László     alpolgármester: Tehát saját magunknak határozzuk meg.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tudom, hogy van itt a testületben más is aki rendszeresen
ajánl fel összeget, de ez sem rendszeres a mások részéről. Meg olyan is van aki még sosem.
De ebbe az irányba ne menjünk el. Jó. Egyébként meg vonhatunk átlagot. Ma eltekintettem a
napirend előttitől. Akkor a mai 45 perc az csak 22,5 perc.

Kovács     László     alpolgármester: De azért be fogod pótolni, most már látom ám. 
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Na, jó. Én el tudom fogadni ezt a kompromisszumos
javaslatot, hogy a rendes testületi üléseken és a rendes bizottsági üléseken. 

Kozma     György     képviselő: Polgármester úr. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Van-e érdemi hozzászólás ezzel kapcsolatban. Érdemi
hozzászólás? Tessék.

Kozma     György     képviselő: Érdemi biztos, hogy van. Legalábbis érdemi én szerintem. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. 

Kozma     György     képviselő: Azt szeretném, hogy tényleg a Mayer képviselő úrnak a javaslatát
mikor lehetne mondjuk beépíteni, megvitatni a hozzászólás időtartamával kapcsolatosan.

Kovács     László     alpolgármester: Képviselő úr akkor hadd legyek egy kicsit konstruktív ezzel
kapcsolatosan. Akkor ne kérdezzél. Akkor mond azt légy szíves, legyél kedves, mond azt,
hogy javaslom a Képviselő-testületnek elfogadásra majd ezután a rendelet módosítás után,
hogy a következő testületi ülésre, vagy január végére dolgozza ki a hivatal azt a verziót és
akkor szavazzuk meg.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Kidolgozta már.

Kozma     György     képviselő  : Harmadszor mondanám most el, ha elmondhatnám. Igaz jegyző
úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ideje lejárt képviselő úr. És akkor feltenném szavazásra. A
vitát lezárom.

Kovács     László     alpolgármester: De, akkor javasoltad?



Ferenczi     Gábor     polgármester: A vitát lezárnám és akkor azzal tenném fel szavazásra, ami itt
elhangzott. Azzal a módosítással, hogy akkor a rendes képviselő-testületi, illetve a bizottsági
üléseken való részvétel számítana, illetve az azokról való hiányzást vennénk  figyelembe.
Akkor megkérem jegyző urat, hogy ezt a megfelelő helyre a rendeletbe rakjuk bele.

Bendes     István     jegyző: Már átdolgoztuk.  

Ferenczi     Gábor     polgármester: Gondolom nem szükséges ezt a részét újra felolvasnom itt.
Szerintem mindenkinek világos.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

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

19/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

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

Kozma     György     képviselő: Rá kérdezhetek jegyző úrra?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem kérdezhet rá. 

Bendes     István     jegyző: Már előkészítjük.

Kozma     György     képviselő: És mikorra? Mert ezt már két hónappal ezelőtt is javasoltam.

Bendes     István     jegyző: Kiosztottuk már. Aztán nem foglalkoztak vele. Önöknek  már ki
osztottuk egyszer.

Kozma     György     képviselő: De már javaslatot is akartam tenni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az a baj képviselő úr egyik oldalon elvárja tőlem, hogy flott
legyen az ülésvezetés, én haladnék, simán nem foglalkozik vele, hogy éppen a 2. napirendi
pont következne.

Bendes     István     jegyző: Következő rendes ülésre.

Kovács     László     alpolgármester: Tett egy javaslatot, hogy a következő ülésre, a következő
rendes testületi ülésre. Tedd fel polgármester úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De ez már.

Kovács     László     alpolgármester: Tedd fel szavazásra. Megszavazzuk és akkor beterjesztik.

Bendes     István     jegyző: A rendes ülésre hozzuk, így van.



Kovács     László     alpolgármester: Tedd fel kérlek.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét módosítani kívánja úgy,
hogy abban szabályozásra kerüljön a felszólalás, hozzászólás időtartama.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet
módosításának előkészítéséről és ülésre történő beterjesztéséről gondoskodjon.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Bendes István jegyző
Határidő: 1-2./ azonnal, december havi rendes képviselő-testületi ülés

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

442/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (IV. 30.) önkormányzati
rendeletét módosítani kívánja úgy, hogy abban szabályozásra kerüljön
a felszólalás, hozzászólás időtartama.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az
önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről és ülésre
történő beterjesztéséről gondoskodjon.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Bendes István jegyző

Határidő: 1-2./ azonnal, december havi rendes képviselő-testületi ülés

10./     Napirendi     pont:

A mezei őrszolgálatról szóló 1/2005. (I. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Itt arról lenne szó, hogy a zártkerteket kivennénk a mezőőri
járulék alól, mivel a legtöbb esetben olyan minimális összegről van szó, hogy adott esetben a
postaköltség többe kerül. A másik probléma pedig az, hogy nagyon sok az osztatlan közös
tulajdon ahol fizikai képtelenség, így a gyakorlat alapján azt tudjuk mondani egy 8-10
tulajdonos esetén beszedni a mezőőri járulékot. Az meg igazságtalan helyzet, ha mondjuk 8
tulajdonosból 3 befizeti, 5 meg nem. Tehát ezért a zártkerteknek a kivételét terjesztettem elő,
ezt javasolnám a mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendeletünkből. Illetve, a másik
módosítás az az lenne, hogy a külterületek esetében azok a díjtételek, amik a postaköltséggel
nincsenek arányban, tehát egy adott esetben, külterület esetében is többe kerülne a posta
költség mint maga a díj, akkor ott se vessük ezt ki. Abban maradtunk, hogy 400,-Ft lenne az
az összeghatár ami alatt nem szabnánk ki a járulékot, hogy ne forduljon elő a jövőben, hogy
egy 120,-Ft-os éves díj miatt én egy kis hölgynek adtam tájékoztatást helyben, aki 20 km-t



utazott azért az évi 120,-Ft-ért. Ilyen extrém helyzetek is voltak. Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta, felkérem elnök urat a tájékoztatásra.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és teljesen egyetért a javaslattal.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De nekünk az volt
a javaslatunk, hogy 1 hektár alatt ne legyen kivetve, de elfogadjuk ezt a javaslatot. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Ez volt ott is.

Bendes     István     jegyző: Maradjon.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Köszönöm. Tessék.

Óvári     Márton     képviselő: Annyit szerettem volna hozzászólni tájékoztatva a lakosságot, hogy
a mezőőri szolgálat azon a területen továbbra is ugyan úgy, ugyanazzal a vehemenciával
ellátja a tevékenységet.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez így van. Csak nem szedünk azon a területen díjat.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület a mezei őrszolgálatról szóló 1/2015. (I. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

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

20/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület a mezei őrszolgálatról szóló 1/2015. (I. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati
rendeletét megalkotja.

11./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Itt a javaslatom az lenne, hogy a lakosság is értse, hogy miről
van szó, jelenleg 2 % az iparűzési adó mértéke Devecserben. Én szeretném, hogyha a
Képviselő-testülettel közösen üzenhetnénk a devecseri vállalkozásoknak. Mégpedig azt
üzennénk, hogy megköszönnék a 2015.-ös, illetve a 2016.-os munkájukat. Ugyanis ebben a
két évben látjuk azt az adatokból, hogy a legtöbb cég növekedést tudott produkálni. Most
készült egy felmérés a bevételek tekintetében. Az első 50-ben és az első 100-ban is vannak
devecseri cégek a megyében. Én szeretném, hogyha elismernénk egy adócsökkentéssel a
teljesítményüket. Illetve egy gesztust gyakorolna az önkormányzat azzal, hogy megköszöni a



támogatásukat is. Számolgattam, hogy a tavalyi évben annyi támogatást kaptunk a devecseri
vállalkozásoktól, mint amennyibe kerül az önkormányzatnak 0,1 %-os iparűzési adó
csökkentés. És akkor még ezek mellett szeretném elmondani, az érvek között felsorakoztatni,
hogy a versenyképességünket is feltétlenül javítaná mondjuk egy Ajkával, egy Pápával
összehasonlítva egy alacsonyabb mértékű iparűzési adó. S ha egyébként a Devecseri Járás a
Devecseri Kistérség területét nézzük, akkor azt is el kell mondani, hogy a szomszédos
Noszlopon, ami velünk Közös Önkormányzati Hivatalban működik ott ugye 1,7%-os az
iparűzési adó mértéke. De adott esetben pl. egy Tüskevár nem vet ki egyáltalán iparűzési adót.
Azt gondolom, az országos trend is az adó csökkentés, hiszen a cégeket próbálják most abba a
helyzetbe hozni, hogy valamilyen módon tudják a béreket növelni. Bérfejlesztésre legyen
forrásuk. És én azt gondolom ezzel mi is adunk egy lehetőséget a cégnek, hogy mondjuk amit
megtakarít egy iparűzési adó befizetéssel, azt is tudja bérfejlesztésre fordítani. Ennyivel több
lehetősége lesz. Én azt gondolom, hogy még nyilván lehetne érveket felsorakoztatni. De azt
gondolom ez az érvrendszer is szerintem elégnek kell, hogy legyen ahhoz, hogy a Képviselő-
testület reményeim szerint támogatni tudja ezt az elképzelést. Tessék, elnök úr.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és nem támogatja a csökkentést, hanem két lehetőséget
próbált itt javasolni a Képviselő-testületnek. Az egyik az, hogy amennyivel csökkenteni
lehetne, ez annyira minimális ez az érték, hogy ehhez nem érdemes hozzányúlni. Hogyha
magasabb összeget lehetne csökkenteni, akkor hozzá lehetne nyúlni. De inkább legyen
lehetőség arra, hogy a vállalkozók mondják meg ennek a mértéknek a felhasználását milyen
célra, fejlesztési célra, vagy egyéb célra felhasználni. Vagy vizsgáljuk felül az építményadó
rendeletünket. 

Óvári Márton képviselő elhagyja az üléstermet.

Az építményadó rendeletünket egy 5 éves, vagy egy 7 éves időszakra vetítve vezessük ki az
adónemek közül. Ez volt a javaslat. De az iparűzési adó csökkentés olyan minimális mértékű
lenne a középvállalkozásoknál, hogy nem tudom, hogy megéri-e, hogy ezzel foglalkozzunk.
Köszönöm szépen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. Én azt gondolom, hogy feltétlenül megéri. És elnök úr
jelezte, hogy ez minimális értékű a középvállalkozásoknál. De pont ez az, hogy vonzerő lehet
a nagy vállalkozásoknál, ahol nagymértékű iparűzési adó befizetésük van. Én szerintem
nagyon rossz üzenete lenne annak, hogyha a Képviselő-testület nem támogatna egy ilyen
adócsökkentést. Egyébként azzal egyetértek, azt a javaslatot emellett tudom támogatni, hogy
az iparűzési adó befizetésük egy részéről dönthetnek a cégek. Tehát jelezhetik az
önkormányzat felé, hogy annak a befizetésnek X %-át ők mire fordítanák. Ebben abszolút
partner vagyok. Én szerintem ezt az adócsökkentés mellett kellene biztosítani a cégeknek. Az
építményadó. Miközben kb. egy 6.000.000,-Ft-os nagyságrendet tesz ki az az összeg, amitől
tulajdonképpen elesne az önkormányzat akkor, hogyha a 2017.-es adóévtől kezdve 0,1 %-kal
csökkentené az iparűzési adó mértékét addig a 600,-Ft-os/m2-es építményadó kivezetése,
mondjuk azonnali kivezetése az 30.000.000,-Ft lenne. Nyilván ezt a jelenlegi költségvetési
helyzetben vállalni nem lehet. Természetesen lehetne az is egy trend, hogy most csökkentjük
0,1 %-kal az iparűzési adót. Jövőre csökkentjük esetlegesen tovább az  iparűzési adót látva a
helyzetünket. Meg elkezdjük mondjuk jövő évben az építményadót is kivezetni. De én addig
nem tudom támogatni az építményadónak a csökkentését amíg igazából nem épültek meg
azok a nagy cégek, azok a nagy raktárépületek, az irodaházak amire ugye számítunk, ami
miatt értékesítettük az ipari parki területet. Sokkal életszerűbb lenne az hogyha már ezek után
a felépült új komplexumok után tudnánk az építményadó csökkentésével, vagy adott esetben
kivezetésével számolni. Mert ugye másik oldalon, a bevétel oldalán nyilván, hogyha egy nagy
cég itt megépíti az üzemegységét akkor az nekünk egy iparűzési adó növekménnyel jár. Abból
az iparűzési adó növekményből könnyen tudjuk csökkenteni az építmény adót. Tehát itt az
input-output oldalt nézem. Tehát ezért.



Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Pont azért
javasoltuk egyébként, hogyha 600,-Ft-ról 500,-Ft-ra lecsökkentjük, akkor ugyanannál a
mértéknél vagyunk.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Csak elnök úr ennek nagyon rossz üzenete lenne.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Miért? Mert én
terjesztettem elő azért lenne rossz üzenete?  Mert nem értem a rossz üzenetét.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az elnök úr elmondta, hogy a Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság, hogy döntött. Én csak azért mondom ezt mert válaszolok erre.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én nem személyeskedésből mondom. Csak érvek,
ellenérvek. Annak lenne egy rossz üzenet, hogy van egy előterjesztés, hogy csökkentsük az
iparűzési adót. Ez lényegében az önkormányzatnak simán belefér. Tehát számoltunk, belefér.
Mert nem  igaz, hogy nem fér bele. Meg egyébként is elmondtam, hogy ebben az évben ilyen
mértékű támogatást kaptunk a cégektől. Tehát most nyugodtan elmondhatjuk, hogy a
Gallustól, a Leiertől, a Somló Holdingtól, a Devecseri Húsüzemtől. Hogyha összeadjuk,
kaptunk ilyen mértékű támogatást ebben az évben, amit egyfajta gesztusként visszaadhatnánk
egy iparűzési adó csökkentéssel a következő évben. És én azt gondolom, egy iparűzési adó
csökkentés minden devecseri vállalkozásnak segítség. Annak is akinek van építménye, és
annak is akinek nincs. Segítség pl. annak a Generali Biztosítónak, akinek most Devecserben
megnyílt az irodája. Egy minimális ingatlannal rendelkezik. Annak is segítség, mert az
iparűzési adó az mindenkit érinti. Az építmény adó pedig, csak egy bizonyos körnek jelent
segítséget. Viszont az önkormányzatnak az egy hatalmas kiesés, hogyha azt egyben vezeti ki.
Tehát summa-summarum én azt javasolom, hogy üzenjünk a devecseri vállalkozóknak azzal,
hogy megköszönjük a munkájukat, elismerjük a tevékenységüket egytized pontos iparűzési
adó csökkentéssel. És üzenjünk azoknak is akik még nem jöttek Devecserbe, hogy Devecser
versenyképesebb legalábbis adózás szempontból, mint a környező városok. Én azt gondolom,
hogy egy adócsökkentésnek csak pozitív üzenete lehet. Emellett, hogy konstruktív legyek, én
el tudom fogadni amit a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén ezek szerint önök
megbeszéltek. Vagy elhangzott valakitől. Lehet, hogy elnök úr javasolta. Szerintem emellett
simán  megoldható még az is, hogy az iparűzési befizetésének egy részéről rendelkezhessen,
vagy legalábbis tegyen javaslatot a vállalkozás. Ez emellett szerintem elfogadható. Jó. Tessék,
képviselő asszony.  
 
Bognár     Ferencné     képviselő: Én csak szeretnék abban hozzászólni a Holczinger képviselő
úrnak, hogy ő esetleg nem arra gondolt, hogy több lenne az iparűzési adónk, hogyha az
építményadót csökkentenénk, vagy eltörölnénk. Én úgy tudom, hogy építményadó nincs a
környező falvakban.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nincsen.

Bognár     Ferencné     képviselő: És éppen ezért nagyon sok vállalkozó átvitte a telephelyét.
Nincsen. Mert én erre gondolok, hogy esetleg ő arra gondolt. Mert én hallottam az elmúlt
időszakban.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem tudom elnök úr mire gondolt. De ez a két dolog most
nincs összefüggésben.

Bognár     Ferencné     képviselő: Nincs összefüggésben?



Holczinger     László     képviselő: Mind a kettő helyi adó.

Óvári Márton képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

Akkor tudnám javasolni, egyébként ne 0,1 %-kal,  hanem 0,2 %-kal csökkenteni, mert akkor
már annak van értelme.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr, egyébként elmondhatom, nem titok, szoktunk a
költségvetésről egyeztetni. Most megint fogunk egyeztetni. Azt is elmondom, mert az sem
titok, hogy ezen a területen, bármennyire hihetetlen, mert sokszor a nyilvános ülésen nem úgy
tűnik, szerintem jól együtt tudunk dolgozni. Én is úgy gondolom, hogy azért legyen már
fenntartható a költségvetés. Persze szép dolog, most bemondunk egy 0,2 %-ot. Na, de legyünk
őszinték, 6.000.000,-Ft-ba belekerül. Annyit ki tudunk úgy gazdálkodni, hogy azt a város ne
érezze meg. Én azt javaslom, hogyha jövőre is azt tapasztaljuk, hogy az adófegyelem
megfelelő, vagy még akár tovább javul és betervez még mondjuk a település egy
110.000.000,-Ft-os iparűzési adó bevételt, és ha azt látjuk, hogy 140 millió fölé tudott menni,
akkor simán lehet egy olyat mondani, hogy akkor csökkentjük tovább. De én azért azt
biztosabbnak érzem, hogyha biztos kis lépésekkel haladunk, mint, hogy hirtelen most
mondunk valami nagyot és akkor majd a jövő évi költségvetésben meg majd csak nagyokat
nézünk. Tehát én azt mondom, hogy legyen 0,1 %. Fogadjuk be a Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság javaslatát, hogy mondjuk egy részéről rendelkezhet. Majd azt a következő ülésre
kidolgozzuk, hogy az a javaslat, hogy rendelkezzen, hogy hány %-áról rendelkezzen. Az lehet
egy következő ülésnek a témája. Abban is partner vagyok, hogy a jövő évben az építményadó
kivezetésének álljunk neki. Én annyit kérnék most, hogy tényleg legyen egy pozitív üzenete
ennek, hogy 0,1%-kal az iparűzési adót csökkentjük. Szerintem nagyon rossz üzenete lenne,
hogyha ezt nem tesszük meg. Tessék.

Kovács     László     alpolgármester: Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy ezek a beszélgetések
elhangzottak már a bizottsági ülésen is. Már ezt egyszer végig zongoráztuk. Az a
véleményem, hogy meg lehet ezt közelíteni így, ahogy a polgármester úr megközelíti, hogy
engedjünk 0,1%-ot itt a 2 %-os iparűzési adóból, és az 5-6 millió forint is ott marad. Én most
mondom, borítékolom, megértve a vállalkozókat, hiszen senki nem szeret adót fizetni hozzá
teszem. Így van, mondják a többiek, hogy ők sem szeretnek, de ugye ez kötelező. De nincs
olyan gazdaságélénkítő hatása ennek, mint amit itt beleveszünk gesztus értéket. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr gazdasági szakember, hogy ezt tudja?   

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat polgármester úr, hadd folytassam. Tehát gesztus
értéke van, mint ahogy azt gondolom.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Természetesen.

Kovács     László     alpolgármester: És csak gesztus értéke. És mint ahogy azt gondolom, hogy
annak is gesztus értéke van amit a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolt. Egyébként az
iparűzési adó bevételünk, ami olyan 130.000.000,-Ft környéke, 10 %-áig egyelőre, a
Képviselő-testület által meghatározott listából választhatnak a vállalkozók, hogy mire legyen
fordítva. Hiszen most mi történik az iparűzési adójukkal? Befolyik a nagy kasszába és lehet,
hogy valakinek, lehet  hogy  éppen a startmunka-program jutalmazására fog kikerülni.
Bocsánat, hogy most ezt mondom. Meg bárkinek és mondjuk szeretné, hogy olyan legyen.
Tudva tudja, hogy olyan legyen, hogy mondjuk ez az ő pénzükből készült el. Én azt gondolom
ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy fontosak. Egyébként meg térjünk vissza arra amit
polgármester úr említett, hogy a költségvetésünk megengedi-e, hogy lemondjunk 6.000.000,-
Ft-ról jelen pillanatban. Ha nem kapunk ÖNHIKI-t jegyző úr, akkor pozitívan tudjuk zárni az
idei évet?



Bendes     István     jegyző: Nem. 

Kovács     László     alpolgármester: Nem. Akkor nincs miről beszélni.

Ferenczi     Gábor     polgármester:  Ez a jövő évre vonatkozik.

Kovács     László     alpolgármester: Én értem. De a jövő évnek a tervezése az idei év a bázis.
Ebből kell kiindulni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó, akkor.

Kovács     László     alpolgármester: Én azt mondom. Egyetértve azzal, hiszen én is ezt a
javaslatot tettem a bizottságnak, amit elfogadtak és ezt is megbeszélte egyébként a bizottság,
polgármester úr, hogy a városnak a gazdasági helyzete nem olyan stabil, mint amilyennek
látszik. Megértve azt is, hogy van egy ígéret egy adó csökkentésre. De ez az ígéret ami volt ez
a 30.000.000,-Ft-ról szól, amit ugye nem lehet kivezetni egyáltalán. Tehát az építményadónak,
hogy itt mentesség lesz.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ehhez semmi köze az ígéreteknek.

Kovács     László     alpolgármester: De én azt mondom már polgármester úr, én is azt javaslom
amit a bizottság is mondott, hogy a jövő évben, hogy fontosak nekünk a helyi vállalkozók,
hogy határozzuk meg ezt a 10 %-ot. Az iparűzési adó 10 %-os mértékének felhasználására a
Képviselő-testület által javasoltak közül választhat, hogy mire legyen költve. Kezdjük el az
építményadónak a kivezetését, mert ráadásul, aki iparűzési adót fizet az végez tevékenységet.
Az építmény adónál nem biztos, hogy van mögötte termelő tevékenység. Ezt is mondom.
Lehet, hogy csak fizeti.

Kozma     György     képviselő: Így van.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr, még egyszer.

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr, akkor még egyszer elmondom. Tehát a 0,1 %
pontos iparűzési adó csökkentés az csak 6.000.000,-Ft-ba kerül. Az építményadó kivezetése
az 30.000.000,-Ft-ba kerül.

Kovács     László     alpolgármester: Nem. A 100,-Ft-os csökkentés csak 5.000.000,-Ft-ba kerül.
Hogyha 100,-Ft-tal csökkentjük, akkor az csak 5.000.000,-Ft.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor azt is elmondom még egyszer. Azzal, hogyha az
építményadót csökkentjük, azzal csak bizonyos vállalkozókat segítünk. Azzal úgy fogunk
járni, mint a közterület használati rendelettel, ami egyébként hogyha jól számolóm egyetlen
egy devecseri vállalkozót fog segíteni, ha azt nem fogadjuk el. Ezt csak előjáróban mondom a
következő napirendi ponthoz. Az iparűzési adó csökkentés, az minden Devecserben működő
vállalkozás számára, a kicsiknek kisebb, a nagyoknak nagyobb segítség, de mindenkire
érvényes. Építményadót nem mindenki fizet, mert nem mindenkinek van építménye. Ennyire
egyszerű a történet. Aki egy bérleményben működteti a vállalkozását, nem  a saját
tulajdonában, az nem fizet építményadót. 

Kozma     György     képviselő: Polgármester úr, szólhatok?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Természetesen.



Kozma     György     képviselő: Nagyon szépen megköszönöm. A lényeg az, hogy ezt tegnap
végigveséztük, majdnem ezen logika mentén és akkor jutottunk erre az álláspontra, amit
egyébként a bizottsági elnök úr is említett. De mivel közeleg a karácsony és legyen nagy
szívünk én azt javaslom, hogy hogyha már lehet javasolni, hogy legyen 0,2 %-os ez az
engedmény. És a másik pedig egyébként az, hogy meghatározhatják a vállalkozók azt is, hogy
annak a befizetett összegnek úgymond milyen mértékben, megállapítjuk majd a felhasználási
célját, meghatározhatják, vagy javasolhatják. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én az 1,9 %-ot tartom reálisnak. A 6.000.000,-Ft-ot ki tudjuk
gazdálkodni anélkül, hogy veszélybe sodornánk a költségvetést.

Mayer     Gábor     képviselő: Polgármester úr, én is úgy gondolom, hogy aki vállalkozó fizeti az
iparűzési adót, őneki ez az 0,1 % viszonylag egy, nem azt mondom, aki viszonylag sokat
forgalmaz, nagy összegekben forgalmaz, őneki lehet, hogy ez jelentős összeg, de devecseri
vállalkozók, az itt élő vállalkozók nem ilyenek. Én is úgy gondolom, amit a bizottság is
javasolt, nekem is úgy szimpatikusabb, hogy az építményadóból engedjünk el m2-ként 100,-
Ft-ot. És ezt a kis boltok, akik itt vannak középvállalkozások, ezt mind-mind meg fogják
érezni. Tehát jobban meg fogják érezni, mint ezt a nem minősítem inkább, a 2 %-ból, 0,1 %-ot
engedünk el iparűzési adót.

Kozma     György     képviselő: Lomis piacon többet elenged polgármester úr.  

Ferenczi     Gábor     polgármester: Lomis piacot ne keverjük bele képviselő úr.

Mayer     Gábor     képviselő: Én úgy gondolom és hogyha nézzük az összegeket nem
30.000.000,-Ft-ról van ott szó. Tehát az összes építményadó, ha befolyik az 30.000.000,-Ft.
És ennek csak az 1/6-át, 100,-Ft-ot, tehát 600,-Ft-ról 500,-Ft-ra csökkentenénk az építmény
adót m2-enként. Ezzel viszonylag egy nagy %-os csökkentést adunk azoknak, akik
építményadót fizetnek és összegben az önkormányzatnál ugyan az az összeg. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. Nekem ezzel egy problémám van. Amit már az előbb
elmondtam. Hogy az iparűzési adó csökkentés az mindenki számára egy segítség, Az
építményadó csökkentés meg csak annak segítség akinek az építményére ez kivethető. És nem
mindenkinek vethető ez ki, meg nem mindenki rendelkezik építménnyel.

Holczinger     László     képviselő: Aki bérleménnyel rendelkezik, aki önkormányzati
bérleménnyel az ugyan úgy fizeti az építményadót.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem mindenkinek van építménye.

Dukán     Gabriella     aljegyző: De a tulajdonos fizeti az építményadót, nem a bérlő.

Holczinger     László     képviselő: Igen, a tulajdonos fizeti, de ugyan úgy. Nagy üzemek, nagy
csarnok épületek is elkészülnek. Annak is van hozadéka, mert akkor mindjárt kevesebbet
kellene fizetni neki építményadót. És hogyha idetelepül egy üzem, most már jó lenne, hogyha
ide települne, s megépíti a nagy csarnok épületet, akkor tulajdonképpen lehet, hogy jobban
kedvezőbb. Ez vonzóbbá teszi, minthogyha azt mondjuk neki, hogy iparűzési adóból 0,1 %-ot
engedünk el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egyébként az építményadó az viszont versenyképes
Devecserben, mert Ajkán 2.300,-Ft, hogyha jól emlékszem. Nálunk 600,-Ft. Meg azt is
jeleztem, hogy azt is el lehet kezdeni csökkenteni. Csak most én szerettem volna egy olyan
csökkentést, ami minden vállalkozást érint. Egy gesztus természetesen mind amellett, hogy
az építményadó csökkentésben is partner vagyok. 



Holczinger     László     képviselő: Nekem egy problémám van. Nem ismerjük a jövő évi
számokat. Most itt vagyunk, az ÖNHIKI-s pályázatunk bent van. Nem ÖNHIKI, egészen más
a neve.

Bendes     István     jegyző:Településfejlesztési támogatás.

Holczinger     László     képviselő: De egyébként bent van. Ez olyan mint a lottó, hogy hiába
töltöttem ki, beadtam, de nem nyertem. Akkor mit csinálunk vele?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem tudom, hogy van-e olyan érv, ami még nem hangzott el.

Kozma     György     képviselő: Csökkentsünk-e valamit az a lényeg.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hangoztak el itt javaslatok. Akkor felteszem az eredeti
javaslatom, hogy az 1,9 %-ot.

Kovács     László     képviselő: Először a módosítottat kell feltenni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az építményadót szerintem külön kellene tárgyalni.

Kozma     György     képviselő: De volt módosított.

Kovács     László     képviselő: De volt módosított.

Ferenczi     Gábor     polgármester: A helyi iparűzési adóról szólóban abban nem tudom tárgyalni
az építményadót egyébként. Egyből nem lehet.

Bendes     István     jegyző: 1,8 %?

Kovács     László     alpolgármester: Volt a módosító az 1,8 %-ra. Aztán volt a bizottságnak is egy
javaslata. Tehát arra, hogy ne legyen. De viszont maradjon az a 10 %. 100,-Ft-tal legyen
csökkentve az építmény adót ez volt a bizottság javaslata.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor az 1,8 %-os adócsökkentést ki támogatja, Kozma
György képviselő úr javaslatára?

Kozma     György     képviselő: Polgármester úr maradjunk a komolyságnál.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Felteszem szavazásra.

Kozma     György     képviselő: A lényeg az, bírja a költségvetésünk egyébként jegyző úr?
Javasoljam?

Holczinger     László     képviselő:Vond vissza.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De ha maradunk a komolyságnál akkor vonja vissza a
javaslatát képviselő úr.

Kozma     György     képviselő: De egyébként nem is komolyan mondtam, hanem csak azért,
hogy hozzászóljak megközelítésként.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Rendben. Akkor ezt a javaslatot visszavonja. Akkor
maradunk az eredeti előterjesztésnél. Ki az aki támogatja, hogy az iparűzési adó 1,9 % legyen.

Kovács     László     alpolgármester: Polgármester úr a bizottságnak volt egy javaslata, hogy az



iparűzési adó marad, és 10 %-ig határozhassák meg a vállalkozók. 100,-Ft-tal legyen
csökkentve az építményadó.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr, ez két külön rendelet ezt most nem tudja
megtenni.

Bendes     István     jegyző: Az, hogy a 10 %-ról dönthessen az egy határozat. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Előkészíteni tudjuk csak a rendeletet. 

Bendes     István     jegyző: Így van. Az 1,9 %-ról ott rendeletet kell hozni, vagy döntetek, vagy
nem. 
  
Holczinger     László     képviselő: Az iparűzési adó bizonyos, 10%-os mértékéig.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Azt mondtam én is ez előbb.

Holczinger     László     képviselő: De a 10 %-os. Az adó csökkentéssel nem értek egyet.

Ferenczi     Gábor     polgármester Jó. Akkor még egyszer neki futnék. Remélem, hogy már senki
nem szól bele, fel tudom tenni ezt a kérdést szavazásra. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület a helyi iparűzési adóról szóló 13/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett nem hozott döntést.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Volt egy javaslat, hogy az építményadót csökkentjük 100,-Ft-
tal m2-enként. Ezt a javaslatot fenntartják?

Holczinger     László     képviselő: Elő kell készíteni és vissza kell hozni. 

Bendes     István     jegyző: Előkészítjük.

Holczinger     László     képviselő: Az iparűzési adó 10 %-a.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor az iparűzési adó 10 %-áról dönthet. Véleményt kérünk
a vállalkozóktól.

Kovács     László     alpolgármester: Egy előzetes lista alapján.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a helyi iparűzési adó éves bevételének 10 %-ának felhasználására
évente a Képviselő-testület által előzetesen meghatározott célok megvalósítására vonatkozóan
véleményeket kérjen be a helyi iparűzési adót befizető vállalkozásoktól.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy felhasználási javaslatát terjessze be



évente elfogadásra, hogy a helyi iparűzési adót befizető vállalkozásoktól a vélemények
bekérésre és az azt követő döntésnek megfelelően felhasználásra kerülhessen.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

443/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a helyi iparűzési adó éves bevételének 10 %-
ának felhasználására évente a Képviselő-testület által előzetesen
meghatározott célok megvalósítására vonatkozóan véleményeket kér
be a helyi iparűzési adót befizető vállalkozásoktól.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy felhasználási
javaslatát terjessze be évente elfogadásra, hogy a helyi iparűzési adót
befizető vállalkozásoktól a vélemények bekérésre és az azt követő
döntésnek megfelelően felhasználásra kerülhessen.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

12./     Napirendi     pont:

A közterületek rendjéről és használatáról szóló 16/2004. (V. 01.)
önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez volt amit jeleztem, hogy van itt olyan pont ami majd,
jegyző úrnak mondtam, mert hallottam, hogy mi történt a tegnapi bizottsági ülésen, hogy van
egy olyan pont ily módon, ahogy önök gondolják, az egyetlen egy devecseri vállalkozást érint
szerintem. Akkor, ha jól húztam ki, amit önök nem támogatnak, az az üzlet előtti termék
bemutatása. Én úgy tudom, de a közterület-felügyelőt kellene erről megkérdezni, szerintem
egyetlenegy olyan üzlet van Devecserben, ahol most kipakolnak a járdára. De segítsenek ki,
ha van más is. 

Kovács     László     alpolgármester: Van. Én tudok olyat. De van több is egyébként.

Óvári     Márton     képviselő: Szerintem is van.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Nekem ezzel az a bajom, hogyha  0,-Ft lesz ennek a díja.
Aminek örülők is, hogyha ennek 0,-Ft, miért ne segítsünk egy devecseri vállalkozást. Az
eddig rendben van. Csak ez nem fog olyan gondot okozni, hogy innentől kezdve azok a
bolttulajdonosok is kipakolnak a járdára, akik eddig még nem pakoltak ki?

Óvári     Márton     képviselő: De eddig is volt.

Kozma     György     képviselő: De mi a probléma?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hogyha fogunk tudni közlekedni, akkor különösebb
problémám nincs ezzel.



Kovács     László     alpolgármester: Hallgassuk meg a bizottságot. Már megint belemegyünk egy
vitába, mielőtt véleményt hallanánk. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. De én már szeretném helyreigazítani alpolgármester urat,
mert türelmesen vártam ebben a 3-4 hétben. Állandóan bedumál amikor vezetem az ülést.
Nem lehetne, hogy egy kicsit visszafogná magát? Már, ne haragudjon.

Kovács     László     alpolgármester: Lehet. Voltam már máskor is testületi ülésen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Elvesztettem egy kicsit a türelmem. Elnézést. Esetleg, ha
végig tudnák mondani valamit.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Polgármester úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tessék elnök úr. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ezt a
megjegyzéses magánbeszélgetést tessék kihagyni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ez nem méltó a
Képviselő-testülethez.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egyszerűen nem tudok végig mondani valamit.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ha nem szólnának bele. Tessék, elnök úr.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és megkérem a jegyző urat szíveskedjen tájékoztatni, hogy
melyik pontokat javasoljuk, mert nem az én előterjesztésem van itt előttem. Köszönöm.

Bendes     István     jegyző: A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság azt javasolta, hogy maradjon meg,
hogy az állandó közterület használat 500,-Ft/m2, de minimum 5.000,-Ft/hó legyen. Maradjon
meg az állandó mozgóbolti szolgáltatás és 10.000,-Ft/hó legyen a költsége. Maradjon meg az
alkalmi árusítás, ami gyereknap, majális, búcsú vagy egyéb rendezvény. A vendéglátó
egységeknél az 1.500,-Ft/m2/nap, de minimum 15.000,-Ft/nap. Törölte ebből a bizottság, hogy
legyen havi számolás, mondván, hogy nem jellemző, hogy ez havi szintre történhet.
Egyébkereskedelmi tevékenységnél javasolták maradjon 800,-Ft/m2/nap,  de minimum 8.000,-
Ft/nap. Itt is javasolták, hogy a hónapra való számítást vessük el. Javasolták, hogy a piaci
árusítás, kirakodóvásárnál maradjon a tervezet. Tehát a nem járműről, vagy nem épített mobil
árusítóhelyen történő értékesítésnél 500,-Ft/alkalom + 1.500,-Ft/asztal, ez 1,5m2/nap, kivéve a
saját kézműves terméket forgalmazó árusok. Ott 500,-Ft legyen asztaltól függetlenül ezzel
segítve őket, kifejezetten segítve. Járműről, vagy épített értékesítő helyen történő
értékesítésnél a vendéglátó egységnél legyen 1.500,-Ft/m2/nap, de minimum 15.000,-Ft/nap.
Itt elhangzott polgármester úrtól, hogy előfordulhatna vendéglátóegységnél, hogy mi van, ha
ő egész hónapot is árulna. Akkor viszont lehet, hogy itt értelmes volna visszahozni a másik
pontnál kivett 60.000,Ft/hó összeget is, mert a 15.000,-Ft/nap, ha valaki egész hónapra
megveszi az már neki sok. De ha viszont kocsiról áruló lángos, egyéb, ott viszont a 60.000,-
Ft/hó-nak lenne logikája, hogy valóban vállalja. Az egyéb kereskedelmi tevékenységnél
piacos jellegben gondolkodunk 800,-Ft/m2/nap, de minimum a 8.000,-Ft. Itt is logikus lenne a
32.000,-Ft visszahozásának. Itt is lenne logikája a 32.000,-Ft/nap, amit nem használtunk, de a



piaci életben ez lehetne logikus. A cirkuszos tevékenységnél a bizottság javasolta, hogy
10.000,-Ft/nap legyen, vagy 80.000,-Ft/hó. A mutatványos tevékenységnél javasolták, hogy
maradjon a 20.000,-Ft/nap vagy 80.000,-Ft/hó. Az építési munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag, törmelék és egyéb anyagnál javasolták, hogy az építési munkával kapcsolatos
állvány, építőanyag építési engedély hatálya alatt legyen ingyenes. 

Holczinger     László     képviselő: Az építési engedélyt töröljük ki, mert most már a lakóépület
sem engedély köteles. 

Bendes     István     jegyző: Építési munkával, az építés alatt legyen ingyenes.

Holczinger     László     képviselő: Igen.

Bendes     István     jegyző: Az építési munkával kapcsolatos törmelék és egyéb anyag viszont az
500,-Ft/m2/hó, de minimum 5.000,-Ft/hó legyen. A tüzelőanyag közterületen történő tárolása
amennyiben a gépkocsi és a  gyalogos forgalmat nem akadályozza legyen ingyenes, hiszen fel
kell dolgozni a fát, be kell juttatni az udvarba. De ha valaki ezt 1 hónap alatt nem végzi el,
akkor 500,-Ft/m2, de minimum 5.000,-Ft/hó.

Holczinger     László     képviselő: Az 5.000,-Ft nekünk egy kicsit sok volt. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Na, de hát nem kell kint tárolni. 

Holczinger     László     képviselő: Jó. Tudom. A következő még annyit szeretnék mondani, hogy
a közterületen lévő gépjárművekről viszont nem beszélünk. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Igen. Ezt én is mondani akartam.

Bendes     István     jegyző: Arra van egy külön rendeletünk.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De ezt is be emelhetjük.

Holczinger     László     képviselő: Jó. Csak a következő. Vannak olyan helyek, ahol már hónapok
óta látom az utcában.

Bognár     Ferencné     képviselő: Így van. Hónapok óta. 

Holczinger     László     képviselő: Lakókocsi ott áll.

Bognár     Ferencné     képviselő: Így van.

Bendes     István     jegyző: Azt vehetjük külön, mert az más rendelet. Az nem tartozik rá.

Holczinger     László     képviselő: Tudom.

Óvári     Márton     képviselő: Én ezt egyszer már felvetettem. 

Bendes     István     jegyző: De tájékoztattuk már. Mindenki tudja, hogy hogyan van már
jogszabályilag.

Holczinger     László     képviselő: Jó. Oké.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egyetértek. Korábban is beszéltünk már erről. Pl. itt a
rendőrséggel szemben, ahol régen volt az út, hogy ott rendszeresen állnak teherautók, hogy
őtőlük is lehetne valami díjat szedni. Arra gondol képviselő úr, nem?



Holczinger     László     képviselő: Vannak olyan területek.

Kovács     László     alpolgármester: A bizottság nem javasolta a 60.000,-Ft-ot, a 32.000,-Ft-ot,
meg ilyeneket.

Bendes     István     jegyző: Ott nem. Ott kivettük. És itt javasoljuk. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: És ki javasolja?
 
Bendes     István     jegyző: Mi javasolnánk, hogy tegyük be. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Polgármester úr?

Bendes     István     jegyző: Igen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen, mert énszerintem megspórolhatjuk ezt a vitát. Én
összeállítottam egy mellékletet. Tegnap a bizottság megtárgyalta. Kivettek belőle pontokat.
Nagy részét bent hagyták. Én egy dolgot remélek ettől az egésztől. Tehát a gyalogos
forgalmat, vagy a gépjármű forgalmat senki nem fogja az által zavarni, hogy pl. az utcán
elhelyezésre kerülő reklám táblák, egyebek azok ingyenesek lesznek teljesen. Hogy nem lesz
tele pl. a Kossuth utca ilyenekkel. Ha ez így van, akkor örömmel támogatom én is, hogy
akkor ne kérjünk ilyen díjat, hiszen van olyan, amely valóban indokolatlan is. 

Holczinger     László     képviselő: A gyalogos forgalmat biztosítani kell.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Persze azt biztosítani kell. 
 
Holczinger     László     képviselő: A Kossuth utcán azért nem tudja kirakni a reklám táblát, meg
az árukészletét, mert nem fér el. Nagyon egyszerű.

Bendes     István     jegyző: Táblát azért szoktak.

Holczinger     László     képviselő: Hát táblát szoktak.

Kovács     László     alpolgármester: Hát oldja meg, ahogy eddig volt. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Igazából a többsége bent maradt. Amit Holczinger
képviselő úr javasolt, akkor jegyző urat megkérem, hogy azt vegyük elő, hogy a gépjárművek
utcai tárolását.

Dukán     Gabriella     aljegyző: De nem idén.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem idén persze. Majd folyamatosan. Tessék, alpolgármester
úr. 

Kovács     László     alpolgármester: Köszönöm. Az tegnap elhangzott a bizottsági ülésen és a
polgármester úr is az előbbi napirendi pontnál is mondta a devecseri vállalkozók megsegítése.
Azért volt a bizottság javaslata, hogy ezeket kerüljük el, mert ezekkel valóban devecseri
vállalkozókat segítjük. Legyünk őszinték, fontos nekik a bevétel, harcolnak, küzdenek és
nekünk is fontos, hogy meg tudják mutatni magukat. Most „megbüntetjük őket” mert kitesz
egy reklám táblát. Ha ízléses és gusztusos, arra kell majd odafigyelnünk, hogy ne legyen csiri-
biri, akármilyen reklámtáblákkal tele. Majd erről gondoskodnunk kell. Jelenleg nem ebben a
rendeletben van, de tegyük meg. Én azt gondolom ezzel nagyon sokat segítünk a helyi
vállalkozóknak, hogyha így elfogadjuk, ahogy a bizottság javasolta. Leginkább az alkalmi



rendezvényekről szól, meg a kipakolásról. Tehát a helyi vállalkozó védelme volt a bizottság
célja.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület a közterületek rendjéről és használatáról szóló 16/2004. (V.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

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

21/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület a közterületek rendjéről és használatáról szóló
16/2004. (V. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendeletét megalkotja.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Annak örülők, hogy egy 2004.-es rendeleten azért tudtunk
javítani, 12 év után. Én azt gondolom, hogy időszerű volt. 

Kovács     László     alpolgármester: 2009.-ben volt módosítva.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem személyeskedésből mondtam.

Kozma     György     képviselő: Annál is inkább polgármester úr, mert nem volt bekalkulálva, nem
volt használva, ennyi az egész.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De be volt. Ki kellene gyűjteni. Az elmúlt évben olyan millió
forint körülő bevétele volt ebből a városnak, hogy be volt szedve rendesen. Tehát amióta van
közterület-felügyelő, be volt szedve a díj.

Bognár     Ferencné     képviselő: Így van.

Kovács     László     képviselő: Bizottsági ülésen olyan 500.000,-Ft volt az a része.

Kozma     György     képviselő: Ja-ja.

Holczinger     László     képviselő: Menjünk tovább.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó.

13./     Napirendi     pont:

Tájékoztatás a Használt cikk piac üzemeltetéséről

Előadó: Orbán János elnök
Bendes     István     jegyző: Azt mondta a képviselő asszony, hogy ennél szeretne valamit mondani
és azért maradt a napirenden.
 



Bognár     Ferencné     képviselő: Kicsit lemaradtam, mert itt közben mindent nézegetek,
bocsánat. Az emberek jönnek, mennek. Jeleztem polgármester úr felé telefonon, hogy nagyon
sokan megkerestek lomisok, akik olyan problémákat vetettek fel, pl. hogy a nem devecseriek
ki lesznek a hangárokból, bungikból, vagy nem tudom mikből víve. Meg kell erősíteni a
polgármester úrnak, hogy ilyenről szó sincs. Ugyanakkor meg kell erősíteni azt is, hogy
egyelőre a lomis piacon még bérleti szerződés sincs. Éppen ezért bérleti díjakról sem
tárgyaltunk és nem erősítettük meg. Felírtam magamnak egy-két olyan dolgot viszont, hogy
egy kisebb tájékoztatás, összefoglalva, röviden, hogy megnyugtassa a lomisokat, hogy nem
lesz olyan, hogy emelkedés, hogy nem lesz olyan, hogy kizárás, nem lesz olyan, hogy na,
most aztán APEH, meg rendőrségi ellenőrzéseknek lesznek alávetve, meg, hogy papírokkal,
engedélyekkel lehet árusítani mondjuk egy használt biciklit, vagy egy fogast, valami ilyen.
Ezért szerettem volna gyakorlatilag hozzászólni. Mert itt nagyon-nagyon sok olyan dolog van,
amivel félre vannak ezek az emberek, hogy úgy mondjam tájékoztatva. És ugyancsak ez
megnyugtatná a közvéleményt és ha meg lenne nyugtatva a közvélemény, akkor gyakorlatilag
ezek a feszültségek, hiszen ma is voltak itt a lomizással kapcsolatban, nem devecseri lomisok,
akik kétségbe esve kint a szünetben érdeklődtek, de már nem várták meg az egésznek a végét,
hogy mi lesz. Meg nem volt itt az Orbán János, hogy esetleg beszámolt volna dolgokról. Meg
így mi sem tudtunk beszámolót tartani. Úgyhogy csak egy pár mondatban, hogy
megnyugtassa a lomisokat. Újra, újra és újra.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Köszönöm. Igaza van képviselő asszonynak. Igazából
jönnek be hozzánk minden nap a hivatalba. Rendszeresen mindenkit fogadok. Szerintem
jegyző úr is. Ezeket az információkat elmondjuk személyesen. Ezeket egyébként Ács Attila
igazgató úr is megteszi. Jelenleg ahol tartunk. Pont ezen a mai ülésen beszéltük meg, hogy
jövő kedden fogunk határozatot hozni a díjakról. És azt beszéltük meg, hogy úgy alakítjuk ki
a díjkalkulációnkat, hogy senkit ne érjen hátrány lehetőleg. Hogy ne legyen magasabb a díj
semmi esetre sem mint, amit most fizet. Arról nem beszél sose senki, hogy aki nem devecseri
lakos az nem bérelhet hangárt. Tehát akkor itt is szeretném kérni az önkormányzat nevében, a
Képviselőt-testület nevében, aki szeretne a jövő időszakban bérelni raktár helyiséget az hozza
be a kérelmét. Behozhatja az önkormányzathoz is és akkor továbbítjuk a Városüzemeltetési
Kft.-nek vagy pedig eleve a Városüzemeltetési Kft.-hez viszi be. Az a lényeg, hogy kell
tudnunk, hogy melyik raktárra vonatkozik. A raktárakat le fogjuk mérni. Tehát cm-re pontosan
tudni fogjuk, hogy mekkora az a raktárhelyiség. A díj az természetesen m2 arányos lesz. Itt
kértem, hogy egy kis sávos eltérítés legyen, hogy tudjuk tartani azokat a díjakat, hogy a fölé
semmi esetre se menjünk, ami eddig volt. S ugye azon dolgozunk, szerintem mindannyian
hogy valamifajta kedvezményrendszert is kialakítsunk. Szerintem kedden erről majd dönteni
fog a testület. Viszont mindenkit várunk nagy szeretettel december 7-én, szerdán 16 órai
kezdettel a lakossági fórumon a képviselő asszonnyal, ami kifejezetten ezzel a témával
kapcsolatos. Köszönöm. Tessék.

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat. Azt azért mondjuk el polgármester úr, jelentős
különbség van, mindegy, hogy az önkormányzat üzemeltetné a piacot vagy a Kft. üzemeltetné
a piacot, mert különben ebből támadás lesz, mert amit ők eddig fizettek az nettó volt. Az
önkormányzat és a Kft. is Áfás, azt azért mondjuk el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. De a díjakat, úgy kell kialakítani.

Kovács     László     alpolgármester: 27 % az Áfa.

Kozma     György     képviselő: Plusz 27 % Áfa.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De a díjakat úgy alakítjuk ki, hogy az az összeg, amit ők
fizetnek, az már tartalmazza az Áfát. Ebben maradtunk, hogy semmi esetre sem lesz több.
Nehogy valaki azt gondolja, hogy az eddigi díjakra megy rá az Áfa. Szó sincs erről.



Holczinger     László     képviselő: Ott lesz eltérés, ahol baráti alapon bérelték.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ott lesz.

Holczinger     László     képviselő: Ott lesz eltérés. Elég sokat érint egyébként.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van. 

Holczinger     László     képviselő: A szívességi használók sokat fognak fizetni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van. 

Holczinger     László     képviselő: Hát azokat majd a polgármester le fogja kezelni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nagyon szívesen le fogom kezelni, ahogy elnök úr javasolta.
Igen. Kb. olyan 30 árus volt nálunk az önkormányzatnál eddig és konkrétan meg tudom
mondani, hogy 2 árusnak volt azzal problémája.

Kovács     László     alpolgármester: Kettőt kellett lekezelni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát igen.

Kovács     László     alpolgármester: Bocs.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kettő árusnak volt problémája, hogy közöltem, hogy
decemberben ki kell fizetni a januári bérleti díjat, illetve egy havi kauciót. Én azt gondolom,
hogy ez nem rossz arány. Tehát a 30 árusból mindenki azt mondta 2 kivételével, hogy nem
probléma. Hiszen egy albérletnél is úgy van, hogy a bérleti díjat előre fizetem, meg hogy
kauciót fizetek. Én azt gondolom, hogy ez így tud normálisan működni. Nyilván szívességi
alapon senkinek nem tudunk raktárat biztosítani. Ebből a kettőből szerintem az egyik olyan
volt, aki szívességi alapon kapta eddig. Egyébként azt is el szeretném mondani, hogy kb. 5-6
olyan kérelem van már most nálunk, amely arról szól, hogy jelenleg nincsen raktára az
illetőnek, de nagyon szívesen bérelne, hogyha lenne üres. Nyilván ezeknek a szívességi
használóknak a helyére be tudnak olyanok költözni, akik tisztességesen ki akarják fizetni a
bérleti díjat. S itt jöhet szóba amit beszéltünk már, hogyha valakinek 11 hónap tisztességesen
be van fizetve, akkor a 12. hónap szerintem legyen ingyenes a 2017.-es évben. Akkor ez
mindenkinek egy segítség. De erről fogunk majd kedden beszélni. Így most többet nem is
akarnék mondani.

Bognár     Ferencné     képviselő: Köszönjük. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönöm.

14./     Napirendi     pont:

D-Medico Kft. kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én azt gondolom, hogyha ez az a kérelem, amit jegyző úr
egyszer már elénk rakott egy megbeszélésen. 

Óvári     Márton     képviselő: Igen.



Ferenczi     Gábor     polgármester: Én ezt nem támogatom. Elmondom, hogy miről van szó.
Tehát van egy vagyon rendeletünk, amely egyértelműen rögzíti, hogy milyen követelésekről
mondhat le az önkormányzat. Ez a követelés nem tartozik azok közé. Tehát egész egyszerűen
megint abba a helyzetbe kerülnénk, hogyha ezt elengednénk, szerintem ez jogszerűtlen lenne.
Egyébként az egészségügyi szakellátás tekintetében szerintem nyugodt lelkiismerettel
mondhatom, ugye erről már hoztunk döntést, hogy a 2017. évre vonatkozólag átvállaltuk a
teljes rezsi költséget. Pont megkérdeztem jegyző urat, hogy milyen nagyságrendet jelent. És
hogyha jól emlékszem, akkor olyan 1.200.000,-Ft körüli összeget jelent ez egy évben. Tehát
ezt úgy is felfoghatjuk, hogy tulajdonképpen ennek a cégnek már adott az önkormányzat
1.200.000,-Ft támogatást. Na, most ez a 300.000,-Ft körüli összeg abból adódik, hogy egy
korábbi időszakban, amikor az 50 %-át álltuk a rezsinek, akkor ő nem fizette ki ezt a
300.000,-Ft-ot. Én ezt nem tudom támogatni. Én szerintem ez jogszerűtlen lenne. Én
szerintem így korrekt, hogy adtunk egy 100 %-os támogatást a 2017. évre. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság tegnap megtárgyalta. Hosszas vita után egyhangúlag megszavazta, hogy
engedjük el annak, mivel térségi feladatot is ellát ez a rendelő. Ezért felvetődött, hogy tudunk-
e a településektől hozzájárulást szedni. Települések nem tudnak hozzájárulást adni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ha így járunk el, elnézést elnök úr, akkor viszont én ezt a
Timber-Metal-nál is megtettem volna, hogyha önök hoznak egy határozatot. És akkor most itt
bejelentem, hogy szeretnék kérni, most jegyzőkönyvbe mondom, törvényességi
felülvizsgálatot.

Bognár     Ferencné     képviselő: Így van.

Bendes     István     jegyző: Támogatást nyújtott be az önkormányzathoz. Nem elad valamit.

Kovács     László     alpolgármester: Persze. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem egy jogos követelést az önkormányzat nem
engedhet el.

Bognár     Ferencné     képviselő: Így van.

Kovács     László     alpolgármester: De szabad. Szabad egy pillanatra?

Ferenczi     Gábor     polgármester: De adtunk már 1,2 millió forint támogatást.

Kovács     László     alpolgármester: Szabad polgármester úr?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Természetesen. 

Kovács     László     alpolgármester: Köszönöm szépen. A D-Medico Kft. már a mi időszakunk
alatt is részesült ebben a támogatásban. És azért mondom a mi időszakunkat, mert 100 %-os
támogatásban részesült akkor amiben most is részesül a 2016.-os évben amiről most
döntöttünk. A 2015.-ös év volt egy átmeneti év, ahol úgy gondolom teljesen jogosan, hiszen
egy új városvezetés állt fel, megpróbálták azt mondani, hogy pénzeket kell beszedni, meg
egyéb, járuljanak hozzá. Teljesen érthető módod. De én nem akarok itt elítélni senkit  azért se
pro, se kontra. Kiderült, hogy őneki erre szüksége van és térségi feladatokat lát el. Tényleg
térségi feladatokat lát el és nem túl finanszírozott ez a rendszer legyünk őszinték, úgy ahogy
van. Sajnos azok a támogatási összegek sem jöttek be. Meg nem azokat támogatták, mondjuk
a Vöröskereszt, sorolhatnám még. És ez nem kritika a Vöröskereszt felé. Elnézést. De én
éppen beszélgettem az igazgatójukkal, vagy elnökükkel és ez is szóba került, hogy ez irányba
is mehetnének bizonyos területen. De jogosan gondolhatta azt, hogy ez is elengedésre kerül



majd. Tehát volt egy helyzete. Lett egy másik helyzete. Egyetértek a polgármester úrral, hogy
volt ott egy megállapodás erre az 50 %-ra. Igazából jogosan kéri az önkormányzat, hogy igen
is fizesse be, mert az a korrekt. Most ő tett egy kérést azzal, hogy bírálja felül a 2015.-ös
döntését a Képviselő-testület, és azt a 300.000,-Ft-ot, amit felhalmozott gyakorlatilag engedje
el, mert tényleg szükség van azt gondolom a szakrendelőkre. Tehát nem csak Devecsernek,
hanem a térségnek is. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem erről van szó. Ne, menjünk el ebbe az irányba.
 
Kovács     László     alpolgármester: Erről van szó.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem arról van szó.

Kovács     László     alpolgármester: És én azt tudom mondani. Azt tudom javasolni, hogy ezt
engedjük el. És ezt megtehetjük. És az, amit polgármester úr mond. Itt puffogta, hogy a
törvénytelen meg egyéb. Nem.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez törvénytelen. 

Kovács     László     alpolgármester: A Képviselő-testület dönthet így, hogy támogatja ezt az
egészségügyi tevékenységet. 

Kozma     György     képviselő: Egyetértve alpolgármester úrral. Azt el is mondtam a bizottsági
ülésen, hogy a D-Medico azért fejlesztéseket, bővítéseket hajt végre, mert azért urológia,
neurológia, pszichiátriai szakrendeléssel bővíti egyébként a rendeléseket és város
egészségügyi szempontok szerint ez nagyon fontos. Valamint nem kell elmenni Ajkára, vagy
máshova az éppen rászorulóknak, hogy az a 300.000,-Ft szerintem beépülésre kerül éppen
úgy a fejlesztéseibe. És az nekünk nagyon fontos. És csak hozzávetőlegesen mondom és itt
biztos, hogy majd meg fog haragudni, de azért mondjuk a startmunka-programnak az illegális
kifizetéseit. Vagy pedig éppen a 1,5 millió forintba kerülő ismételt, teljesen feleslegesen
ismételt Kft.-vel szembeni boszorkány üldözés. Tehát az sokkal több pénzt emészt fel. Ez a
300.000,-Ft a város szempontjából meg fontos. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ne, húzzunk párhuzamot.

Kozma     György     képviselő: Én azt gondolom, hogy szavazzuk meg. Aztán majd meglátjuk,
hogy mit hoznak ki belőle.   

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr, nem arról van szó, hogy nem támogatjuk a
szakorvosi ellátást. Szó sincs erről. Hát éppen most mondtam el, hogy a 2017-es évben 100
%-ig átvállaljuk. Már hoztunk erről döntést, hogy 100 %-ig átvállaljuk a cég rezsiköltségeit.
Tehát támogatjuk. Én nekem azzal van problémám, hogy egy korábbi határozat ellenére, hogy
nem érkezett be az önkormányzathoz az akkori rezsiköltség. Nekem ez a problémám. Ha úgy
dönt az önkormányzat, hogy szeretnének egy plusz támogatást adni akkor meg azt gondolom,
hogy a lakosság joggal elvárhat emellett egy beszámolót azokról a fejlesztésekről amiket
éppen most képviselő úr elmondott.

Kozma     György     képviselő: Oké.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor viszont én a magam részéről azt tudnám javasolni és
akkor mindenki megnyugodhat, hogy elhívnánk, hogyha már az önkormányzat ad 1.200.000,-
Ft támogatást, jegyző úr bólogat, hogy akkor ez egy járható út, akkor igen is tudhatja a
lakosság, hogy a támogatásért cserébe milyen fejlesztések valósultak meg. Akkor, hogyha
kedden lesz ülésünk, akkor miért nem csináljuk azt, hogy elhívjuk az üzemeltetőt és akkor
beszámol azokról a fejlesztésekről amelyek megvalósultak az elmúlt évben.



Kovács     László     alpolgármester:  Itt leírja.  Bocsánat. Leírta a kérelmében.

Kozma     György     képviselő: Most volt egy napirendi pont amiben állást foglalt a Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság. Erre kéne valamilyen módon szavazni. Hogyha most ön azt akarja, hogy
ez a napirendi pont valamilyen módon változzon, akkor azt is meg lehet szavaztatni gondolom
nem? 

Kovács     László     alpolgármester: Persze.

Kozma     György     képviselő: Hát ha itt elfogadja a testület. Ha nem akkor meg döntünk.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. De nekem csak az a gondom, hogy vagyongazdálkodási
szempontból szerintem egy jogos követelést elengedni nem lehet. Ugyan úgy, ahogy a kötbért
sem lehet elengedni a Timber-Metal Kft.-nél. Más dolog, hogy bead egy kérelmet támogatás
céljából. Tessék, képviselő asszony.

Bognár     Ferencné     képviselő: Köszönöm. Na, most ha a D-Medico-t ennyire támogatjuk,
akkor hol maradnak a helyi orvosaink, a házi orvosaink, akik viszont tényleg a helyi betegeket
látják el és küldik tovább? Akkor miért nem tesz senki javaslatot? Mert akkor én megteszem a
javaslatot, hogy az egész évi iparűzési adójukat engedjük el, mert nekik is kell fejleszteniük. 

Holczinger     László     képviselő: Az a helyzet törvény írja elő.

Bognár     Ferencné     képviselő: Vagy valamilyen támogatást mi is adjunk nekik. 

Kozma     György     képviselő: Döntöttünk már.

Óvári     Márton     képviselő: Döntöttünk már. Megadtuk a kedvezményt. 

Kovács     László     alpolgármester: Annak idején támogattuk az orvosainkat és eladtuk az
ingatlanainkat pont azért, hogy vállalkozni tudjon. Vállalkozóba átmentek. Annak idején, igen
nem közvetlenül tőlünk, hanem közvetetten az államtól kaptak. Akkor kérek javaslatot.

Bendes     István     jegyző: De most is adtunk. Most fizettünk ki éppen 750.000,-Ft-ot az egyik
rendelőnél beruházásnál. Tavaly szintén támogattunk egy beruházást a rendelőnél.

Kovács     László     alpolgármester: Egyet értve a képviselő asszonnyal. Azt gondolom, hogy
most van előttünk egy konkrét kérés. A D-Medico kéri ezt. Ez az összeg ennyi. A
polgármester úr felteszi szavazásra.

Bognár     Ferencné     képviselő: Egyébként én is vállalkozó vagyok. Meg sokan vagyunk
vállalkozók. És igazából mi sem kapunk. Nem nyújtunk be semmit. De így nem szavaztatunk
meg semmit.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Ő már annyit kapott. Elnézést kérek, de pofátlanságnak érzem.
Még adjatok, még adjatok. 

Kozma     György     képviselő: Fejleszt Anikó.

Bognár     Ferencné     képviselő: Mit fejleszt Gyuri?

Kovács     László     alpolgármester: Szavazatával ki tudja mindenki mutatni.



Mayer     Gábor     képviselő: Én azt gondolom, hogy egy kérdést kell feltenni. A szakorvosi
rendelőre szüksége van  Devecsernek, vagy nincs szüksége? 

Ferenczi     Gábor     polgármester: De nem arról van szó képviselő úr.

Mayer     Gábor     képviselő: Szüksége van Devecsernek erre a szakorvosi rendelőjére, akkor ezt
támogatni kell. Ezt a kört már egyszer megfutottuk a tavalyi évben, amikor az önkormányzat
kezdeményezni szerette volna, hogy ő működtesse ezt a rendelőt. Akkor ezt körbe jártuk,
megnéztük. Én úgy gondolom, hogy a D-Medico Kft. fejlesztéseket hajt végre. A lakosság
megelégedésére működik. Támogatni kell. Én ezt fogom tenni. Köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De képviselő úr, nem erről van szó. A 2017.-es év 100 %-át
átvállalta az önkormányzat. Még egyszer elmondom. Tehát támogatjuk 1,2 millió forinttal ezt
a vállalkozást.

Bognár     Ferencné     képviselő: Így van.
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Megkérdezem, hogy melyik hasonló volumenű vállalkozást
támogatja ilyen mértékig Devecser Város Önkormányzata. Tehát ez egy vállalkozás. Tehát itt
nem arról van szó, hogy itt mi orvosokat támogatunk, hanem egy vállalkozást támogatunk,
akinek egyébként a vezetője nem orvos. Ez egy vállalkozás. Ennek a vállalkozásnak adott az
önkormányzat 1,2 millió forintot azért, mert éppen önök is mondták, hogy a szakorvosi ellátás
miatt segítsünk. Nekem az a bajom, hogy van egy korábbi döntésünk. Akkor is segítettük a
vállalkozást. Még sem fizette ki a rezsinek azt a részét. Nekem ez a problémám. Tehát hogyha
az önkormányzat ad egy támogatást, akár a Sportegyesületnek, akkor joggal várja el, hogy
elszámoljon azzal, hogy mire kapta. Meg korrekt módon egyébként betartsa a megállapodást.
Itt az a problémám, hogy nem tartom korrektnek azt, hogy segítettünk és ő még sem fizette ki
a másik felét. Én ezt nem tartom korrektnek.

Mayer     Gábor     képviselő: Először is polgármester úr, Hála Isten nem vagyunk egy formák.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Mayer     Gábor     képviselő: Én úgy gondolom, hogy szociális, egészségügyi intézmény kér
tőlünk támogatást.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez nem intézmény, ez egy vállalkozás. 

Mayer     Gábor     képviselő: Mint, ahogy a Biztos Kezdet Gyermekek Háza kérte tőlünk, hogy a
rezsiét engedjük el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az más.

Bognár     Ferencné     képviselő: Az más.

Mayer     Gábor     képviselő: Azt is elengedtük.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De az teljesen más. 

Mayer     Gábor     képviselő: Ez egy egészségügyi intézmény.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez vállalkozás.

Bognár     Ferencné     képviselő: Ez vállalkozás.



Mayer     Gábor     képviselő: Úgy gondolom akkor járok el jól, akkor képviselem a lakosság
érdekeit, hogyha egy egészségügyi intézmény ilyen jellegű kérdésire azt mondom, hogy igen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr, nem az intézmény kért támogatást, hanem egy
vállalkozás, egy Kft. kért támogatást.

Kovács     László     alpolgármester: De ő működteti.

Mayer     Gábor     képviselő: Ő  működteti. Most ne próbáljuk meg félre magyarázni.

Bognár     Ferencné     képviselő: Akkor én miért, engem miért nem támogat?

Mayer     Gábor     képviselő: Mert nem vagy egészségügyi intézmény Anikó.

Bognár     Ferencné     képviselő: Én is az vagyok. Ne haragudjál valahol az egészségügyet én is
azt képviselem. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Be kell adni kérelmet.

Mayer     Gábor     képviselő: Így van. Nyújtsál be kérelmet. Támogatni fogjuk.

Bognár     Ferencné     képviselő: Aha, aztán azt mondják a képviselők. 

Kovács     László     alpolgármester: Egyet kell érteni azzal, amit a képviselő asszony is mond.
De azt kell látni és a polgármester úr is azt mondja, hogy 2015.-ben kapott támogatást.
Segítettek.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Persze, hogy kapott.

Kovács     László     alpolgármester: Igen, de  bocsánat nem támogatást kapott, hanem elvettek
tőle támogatás, mert előtte 100 %-os volt.

Mayer     Gábor     képviselő: Igen.

Kovács     László     alpolgármester: Tehát pontosítsuk. Előtte 100 %-os volt a támogatás. És
most 50 %-ra lecsökkentettük.

Kozma     György     képviselő: És az sem. Azt hiszem arról volt szó, hogy majd vissza fogunk rá
térni ugye pontosan.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szavazzunk.

Kovács     László     alpolgármester: Tehát ezért javasolom. 

Holczinger     László     képviselő: Menjünk tovább. 
  
Ferenczi     Gábor     polgármester: Én ezt nem javasolom.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a D-Medico Kft. által üzemeltetett devecseri szakrendelő (Devecser,
Miskei u. 47.) közüzemi (rezsi) díj tartozását vállalja át, azt engedje el (301.414,-Ft).



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a D-Medico
Kft.-t értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

444/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a D-Medico Kft. által üzemeltetett devecseri
szakrendelő (Devecser, Miskei u. 47.) közüzemi (rezsi) díj tartozását
átvállalja, azt elengedi (301.414,-Ft).

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a D-Medico Kft.-t értesítse és a szükséges intézkedéseket
megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

         
Ferenczi     Gábor     polgármester: Egyébként még egyszer mondom, hogy a 2017.-es évben 100
%-os támogatást adunk a rezsi költségre.

Kovács     László     alpolgármester: 2016.-ban is.

Ferenczi     Gábor     polgármester: És 2016.-ban így van, idén is. Hát 2015.-ben hibáztunk?

Kovács     László     alpolgármester: Persze.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem tudom. Hát akkor viszont a másik oldalon miért
probléma? Legalább képviselő asszony részéről elhangzottak a kritikai észrevételek.

Bognár     Ferencné     képviselő: Így van.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor miért nem nyugtatjuk meg a lakosságot, hogyha már
az 1.200.000,-Ft-ot előre megadtuk a 2017.-es évre? Most még megszavaztunk kb. 300.000,-
Ft-ot. Akkor szerintem nyugodtan jogos elvárás, hogy azóta milyen fejlesztéseket hajtott
végre Devecserben. Akkor hívjuk el következő ülésre.

Kovács     László     alpolgármester: De annak nincs akadálya. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor jegyző úr hívjuk el a következő ülésre.

Bendes     István     jegyző: Jó. Rendben van. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor legalább megnyugodnak a kedélyek. Jó, rendben.
Megyünk tovább. 

 
15./     Napirendi     pont:

Devecseri Ujság kérelme



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester  : A Devecseri Ujság kérelme. Négy oldallal szeretnék bővíteni
a decemberi számot. Én a magam részéről támogatom.  

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, meg az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is. A
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság támogatja. 

Mayer     Gábor     képviselő;     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke: Az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság is támogatja. Minden évben megszokott jelenni egy naptár a
Devecseri Ujságban és szeretnénk hogyha az idén is megjelenne.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület Nyárs Hajnalka főszerkesztő kérelmének adjon helyt és a Devecseri
Ujság 2016. decemberi száma oldalszámának 16-ról 20-ra történő emelését engedélyezze. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt,
valamint a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

445/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület Nyárs Hajnalka főszerkesztő kérelmének helyt
ad és a Devecseri Ujság 2016. decemberi száma oldalszámának 16-ról
20-ra történő emelését engedélyezi. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről kérelmezőt, valamint a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Ház igazgatóját értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

17./     Napirendi     pont:

A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta, felkérem Holczinger László elnök urat a tájékoztatásra. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja jóváhagyásra. 



Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési tervet az
alábbiak szerint elfogadja:

2017. évi belső ellenőrzési terv
1) Ellenőrzött szerv/szervezet/feladat: 
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal –  Devecser Város Önkormányzata költségvetési
kapcsolatokból származó bevételei
Ellenőrzés célja: Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési kapcsolatokból
származó (állami támogatások) felhasználásának és elszámolásának szabályszerűsége 
Ellenőrzés tárgya: Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési támogatásainak és
mutatószámainak ellenőrzése
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017.I-II. hó
Ellenőrzés kapacitása (nap): 5 szakértői nap
Kockázati tényezők: Az állami támogatások, elszámolásának szabályszerűsége
2) Ellenőrzött szerv/szervezet/feladat: 
Devecser Város Önkormányzata START munkaprogramja és közfoglalkoztatása
Ellenőrzés célja: Devecser Város Önkormányzata START munkaprogram és
közfoglalkoztatás gazdaságossága, költséghatékonysága (önköltsége) és szabályszerűsége
2016. évben
Ellenőrzés  tárgya: Devecser Város Önkormányzata START munkaprogram és
közfoglalkoztatás szabályszerű és gazdaságos működtetésének ellenőrzése
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, megbízhatósági és rendszerellenőrzés
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. III-IV. hó
kapacitása (nap): 10
Kockázati tényező: technikai és anyagi feltételek, gazdaságosság, kihasználtság
3) Ellenőrzött szerv/szervezet/ feladat: 
Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat működtetése
Ellenőrzés célja: Devecseri  Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat működése,
gazdaságos és hatékony működése
Ellenőrzés tárgya: Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat működésének,
gazdaságosságának vizsgálata
Ellenőrzés típusa: átfogó
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. V-VII. hó
Ellenőrzés kapacitása (nap): 5 szakértői nap
Kockázati tényezők: technikai, anyagi, személyi és technikai feltételek 
4) Ellenőrzött szerv/szervezet/ feladat: 
Devecser Város Önkormányzata szociális étkeztetése
Ellenőrzés célja: Devecser  Város Önkormányzata által biztosított szociális étkeztetés
költséghatékonysága és kihasználtsága
Ellenőrzés  tárgya: Devecser Város Önkormányzatánál a szociális étkeztetés
gazdaságosságának és kihasználtságának ellenőrzése
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, gazdaságossági és megbízhatósági ellenőrzés
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. IX.-X. hó
Ellenőrzés kapacitása (nap): 5 szakértői nap
Kockázati tényező: étkeztetés szabályszerűsége, gazdaságossága

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



446/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi
belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint fogadja el:

2017. évi belső ellenőrzési terv

1) Ellenőrzött szerv/szervezet/feladat: 

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal –  Devecser Város
Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból származó bevételei

Ellenőrzés célja: Devecser Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetési kapcsolatokból származó (állami támogatások)
felhasználásának és elszámolásának szabályszerűsége 
Ellenőrzés  tárgya: Devecser Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetési támogatásainak és mutatószámainak ellenőrzése
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017.I-II. hó
Ellenőrzés kapacitása (nap): 5 szakértői nap
Kockázati tényezők: Az állami támogatások, elszámolásának
szabályszerűsége

2) Ellenőrzött szerv/szervezet/feladat: 

Devecser Város Önkormányzata START munkaprogramja és
közfoglalkoztatása
Ellenőrzés célja: Devecser Város Önkormányzata START
munkaprogram és közfoglalkoztatás gazdaságossága,
költséghatékonysága (önköltsége) és szabályszerűsége 2016. évben
Ellenőrzés  tárgya: Devecser Város Önkormányzata START
munkaprogram és közfoglalkoztatás szabályszerű és gazdaságos
működtetésének ellenőrzése
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, megbízhatósági és
rendszerellenőrzés
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. III-IV. hó
kapacitása (nap): 10
Kockázati tényező: technikai és anyagi feltételek, gazdaságosság,
kihasználtság

3) Ellenőrzött szerv/szervezet/ feladat: 

Devecseri  Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
működtetése

Ellenőrzés célja: Devecseri  Család- és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat működése, gazdaságos és hatékony működése
Ellenőrzés tárgya: Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat működésének, gazdaságosságának vizsgálata
Ellenőrzés típusa: átfogó
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. V-VII. hó
Ellenőrzés kapacitása (nap): 5 szakértői nap
Kockázati tényezők: technikai, anyagi, személyi és technikai feltételek



4) Ellenőrzött szerv/szervezet/ feladat: 

Devecser Város Önkormányzata szociális étkeztetése
Ellenőrzés célja: Devecser  Város Önkormányzata által biztosított
szociális étkeztetés költséghatékonysága és kihasználtsága
Ellenőrzés  tárgya: Devecser Város Önkormányzatánál a szociális
étkeztetés gazdaságosságának és kihasználtságának ellenőrzése
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, gazdaságossági és
megbízhatósági ellenőrzés
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. IX.-X. hó
Ellenőrzés kapacitása (nap): 5 szakértői nap
Kockázati tényező: étkeztetés szabályszerűsége, gazdaságossága

18./     Napirendi     pont:

Védőnői állásra pályázat kiírása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ezt kötelező megtenni. Az egyik körzetben kiváló védőnő
helyettesít. Egyébként mind a három körzetben van védőnőnk. A félreértések elkerülése végett
mind a három védőnővel szerintem meg lehetünk elégedve. Munkájukat megköszönhetjük.

Holczinger     László     képviselő: De ki kell írni a pályázatot. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: De ki kell írni a pályázatot. Bizottság tárgyalta, felkérem
elnök urat a tájékoztatásra.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatja, hogy ki kell írni a pályázatot. 

Óvári     Márton     képviselő:     Szociális,     Egészségügyi,     Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság
elnöke: A Szociális, Egészségügyi, Rend- és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta és
egyhangúlag támogatja, hogy ki kell írni a pályázatot.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület hirdessen  pályázatot védőnői állás betöltésére, határozott időre,
helyettesítés céljából (szülési szabadság, gyes, gyed idejére), 3 hónapos próbaidő kikötésével.
Munkahely megnevezése: Devecser Város Önkormányzata III. sz. Védőnői körzet 8460 
Devecser, Miskei u. 47.
Ellátandó feladat: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben
meghatározott feladatok.
Pályázati feltételek:
Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert
oklevél,
-   büntetlen előélet,
-   magyar állampolgárság.
Pályázatnak tartalmaznia kell:



-    részletes szakmai önéletrajzot,
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-    szakképesítést igazoló okirat másolatát,
-  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati    anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
-   nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.
Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül
megállapításra + 20%-os havi illetménykiegészítéssel.
A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételének időpontja:
2016. december 15.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.
Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-
testületi ülésen. 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez – „pályázat védőnői állásra” megjelöléssel –
címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.
Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a polgármesternél a 88/512-630-as
telefonszámon lehet kérni.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Nemzeti
Közigazgatási Intézet internetes oldalán tegye közzé, valamint a pályázattal kapcsolatos
eljárást folytassa le.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. december 15., illetve folyamatos

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

447/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

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

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

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

Pályázati feltételek:
Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal
egyenértékűnek elismert oklevél,
-   büntetlen előélet,
-   magyar állampolgárság.
Pályázatnak tartalmaznia kell:
-    részletes szakmai önéletrajzot,
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-    szakképesítést igazoló okirat másolatát,
-  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez,



-   nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor
nyílt vagy zárt ülést kér.

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

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

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

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

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

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

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

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

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

19./     Napirendi     pont:

Tájékoztató a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Dukán     Gabriella     aljegyző: El kellett menniük.

Holczinger     László     képviselő: Írásban megkaptuk, megnéztük.

Ferenczi     Gábor     polgármester: El kellett menniük. Javasolom. Írásban megkaptuk. Mindenki
olvasta. Melyik bizottság tárgyalta?

Holczinger     László     képviselő: Egyik bizottság sem tárgyalta. Önálló.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Javaslom akkor a beszámolójuk elfogadását. 



Kovács     László     képviselő:   Vegyük tudomásul, ne fogadjuk el. Vegyük tudomásul.

Dukán     Gabriella     aljegyző: A tájékoztatást tudomásul vesszük. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: A tájékoztatást tudomásul vesszük. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről szóló
tájékoztatót vegye tudomásul.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Devecser
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2016. december 15.

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

448/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét
írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egyébként itt voltak az ülésen. Csak hát el kellett menniük. 

20./     Napirendi     pont:

Vegyes     ügyek

a) Képviselői kérések, észrevételek

Ferenczi     Gábor     polgármester: Mayer Gábor képviselő úr és Bognár Ferencné képviselő
asszony jelezte, hogy szeretne hozzászólni. Legyen a hölgyeké az elsőbbség.

Bognár     Ferencné     képviselő     asszony: Köszönöm. Lenne néhány észrevételem, és a lakosság
részéről egy-két dolog amiben szeretném, hogyha a polgármester úr és a Képviselő-testület
döntene, és úgy döntenének, hogy el is fogadnák. Van egy fiatal ember Doma Szabolcs, aki
úgy tudom még nem kapott semmilyen támogatást.

Óvári     Márton     képviselő: Zárt ülésen. 



Kozma     György     képviselő: Zárt ülés.

Bognár     Ferencné     képviselő     asszony: És fával nem lehetne egy kicsit? 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én javaslom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk meg, mert személyi
kérdés.

Bognár     Ferencné     képviselő     asszony: Jó. Rendben. De akkor ezt előterjeszteném. Van egy
olyan,  Magvas András felhívott egy új tábla ügyében, egy elsőbbségadás tábla ügyében. Nem
tudom, hogy megkereste a polgármester urat?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. 

Bognár     Ferencné     képviselő     asszony: Jó. És akkor a tábla kihelyezésre kerül?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Arról dönteni kell a testületnek.

Bognár     Ferencné     képviselő     asszony: Értem.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ezt jegyző úrnak jeleztem. Most vegyes ügyekben lett volna. 

Holczinger     László     képviselő: Nem csak tábláról lesz ott szó, hanem egy áteresz bővítésről. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: De a táblával kapcsolatban dönthetnénk. A KRESZ táblával
kapcsolatban a Képviselő-testület dönt. Egy elsőbbség adás jelző tábla kihelyezéséről lenne
szó az Akácfa utcánál, az elején. Én azt gondolom, hogy ezt ezen az ülésen meg tudjuk tenni. 

Holczinger     László     képviselő: De ugyanehhez kapcsolódik, amit a Szövérfi Jani bácsi
felvetett. Ez a korlát. Korlát nem kell, hanem egy átereszt oda kell tenni. Meg kell
hosszabbítani azt a Fekete Antal utcai átereszt. Valamint a startosok, akik az árok tisztítók,
azok egész végig tisztítsák ki az árkot és akkor ezzel megoldódik a probléma. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Én ezzel egyetértek, ha hozhatunk erről döntést, ha
egyetért a testület azzal. Én szeretném megköszönni Magvas Andrásnak, mert a táblát
adományként kapja a város, magával az oszloppal együtt. Teljesen vadonatúj. Tehát ő ahhoz
kér engedélyt, a Képviselő-testület hozzájárulása kell ahhoz, hogy ő ezt kihelyezhesse,
kikerüljön. Természetesen nekünk, mint önkormányzatnak gondoskodni kell arról, hogy le
legyen betonozva. Ezt az önkormányzatnak kell megoldania. 

Holczinger     László     képviselő: Egyetlen egy veszélye van ennek az utcának, egyébként már
korábban ki kellett volna tenni, mert ha ott lesz az elsőbbségadás jelzőtábla sok autó akkor is
ki fog csúszni. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát igen. Ez igaz.

Holczinger     László     képviselő: De ki kell tenni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser, Fekete Antal és Akácfa utca kereszteződésébe az Akácfa
utcába 1 db elsőbbségadás kötelező táblát helyezzen ki.



2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban jelzett tábla
kihelyezéséről gondoskodjon.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

449/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecser, Fekete Antal és Akácfa utca
kereszteződésébe az Akácfa utcába 1 db elsőbbségadás kötelező táblát
helyez ki.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban jelzett tábla kihelyezéséről gondoskodjon.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Ferenczi     Gábor     polgármester: És akkor az áteresz.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser, Fekete Antal utcai áteresz meghosszabbításáról és az árok
végig történő kitisztításáról gondoskodjon.
2./ A Képviselő-testület kérje fel és hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

450/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecser, Fekete Antal utcai áteresz
meghosszabbításáról és az árok végig történő kitisztításáról
gondoskodik.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Ferenczi     Gábor     polgármester: Van még képviselő asszony?



Bognár     Ferencné     képviselő: Igen. Hogyha a Képviselő-testület semmiképpen nem jut arra a
döntésre és valami probléma akad a lomis piaccal kapcsolatban akkor én javasolnék egy
szakértőt. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Feltétlenül. Anélkül nem.

Bognár     Ferencné     képviselő: Jó. Köszönöm. Tehát én mindenképpen ehhez ragaszkodnék és
javasolnék egy szakértőt ezzel kapcsolatban kirendelni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Bocsánat. Jó, hogy képviselő asszony ezt felhozta, mert
kimaradt egy dolog annyira gyorsan haladtunk itt. De arról dönteni kell. Nem tudom, hogy
tegnap a bizottság tárgyalta ezt a levelet? 

Bognár     Ferencné     képviselő: Melyik levelet? 

Kovács     László     alpolgármester: A közös megegyezéssel kapcsolatos felmondásos levelet.

Bendes     István     jegyző: Nem tárgyalta.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tehát nem fogadta el. Akkor abban maradtunk, hogy az
önkormányzat december 16-ától. 

Holczinger     László     képviselő: Sok minden felvetődött.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De mi a vége?

Mayer     Gábor     képviselő: Nem tudtuk meg tárgyalni.

Bognár     Ferencné     képviselő: Én nem láttam. 

Mayer     Gábor     képviselő: Polgármester úr egy rövid tájékoztatót mondott pár mondatban. A
képviselők nem látták ezt a felmondó levelet.

Ferenczi     Gábor     polgármester: E-mailben jött.

Bendes     István     jegyző: E-mailben megkapta mindenki.

Bognár     Ferencné     képviselő: Nem igaz. Én sem kaptam meg e-mailben.

Kozma     György     képviselő: És honnan tudjuk azt, hogy az az e-mail amit kaptunk. Nekünk
azért kellene egy olyan levél ami hiteles.

Bognár     Ferencné     képviselő: Én nem kaptam meg sehonnan sem. 

Kozma     György     képviselő: Lehet, hogy én kaptam egy karácsonyi üdvözlőlapot. A jegyző úr
egy másikat.

Holczinger     László     képviselő: Egyébként arról van szó, ki fog részt venni az átvételen, mikor
lesz az átvétel. Volt arra tájékoztatás, hogyha Orbán János megszünteti itt a tevékenységet ki
fogja üzemeltetni a hétvégén, a jövő hétvégén erről beszélgettünk. Aztán, hogy most
konkrétan mi van megmondom őszintén az biztos, hogy a hivatalnak kell helyt állni, hogy
átvegye. 

Bendes     István     jegyző: Egy e-mailben jött. Mindenki megkapta.



Ferenczi     Gábor     polgármester: Elvileg mindenkinek meg kellett kapnia. 

Bendes     István     jegyző: Igen, igen.

Bognár     Ferencné     képviselő: Én ebből kimaradtam. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ma már ez szóba került. Nyilván vállalhatatlan nekünk az,
hogy november 30. az ma van, hogy a mai napig legyen egy élő szerződés. Tehát én azt
gondolom, hogy teljesen okafogyott így. Tehát annyi az egész.

Kozma     György     képviselő: Válaszoltak rá, nem?

Bendes     István     jegyző: Válaszoltunk.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egy mondatban válaszoltunk. 

Kovács     László     alpolgármester: Igen. Csak ezt meg kell erősítenie a Képviselő-testületnek. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: A testületnek meg kellene erősítenie, hogy elutasítjuk. Tehát
november 30-ával fizikai képtelenség ezt a szerződést megszüntetni.

Kovács     László     alpolgármester: Nem tudjuk elfogadni. Inkább azt mond. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Erről azért hozhatnánk egy határozatot, hogy ki az aki
egyetért azzal, hogy elutasítja a Képviselő-testület a levélben foglaltakat. 

Kozma     György     képviselő: Olvassa fel a levelet. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: De hát ezt mindenki megkapta.

Holczinger     László     képviselő: A Képviselő-testület jelen pillanatban nem tudja átvenni. Nem
készült fel. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tehát az eredeti szerződés és az eredeti időpont marad. 

Kovács     László     alpolgármester: És feszegeti az elszámolást. Tehát arról is hozzunk
határozatot, hogy az önkormányzat a korrekt elszámolást támogatja és amellett van. 

Mayer     Gábor     képviselő: És ezt a levelet most nem kaphatnánk meg, hogy mindenki
elolvashatná mondjuk? 

Kozma     György     képviselő: Én ezt mondtam az előbb. 

Kovács     László     képviselő: Jegyző úrtól kérdezem, hogy lefénymásoltatja.

Bendes     István     jegyző: Igen nem tart semeddig sem.

Kovács     László     képviselő: Akkor én javaslom, hogy tartsunk egy technikai szünetet.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szünetet rendelek el.

Szünet.

Szünet után.



Ferenczi     Gábor     polgármester: Itt a szünet után folytatnánk egy határozat meghozatalával.
Még pedig arról, hogy Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesület levélben kérte,
indítványozta, hogy a jelenleg hatályos szerződése közös megegyezéssel november 30.
napjáig tartson. Ami ugye ma van. Ezt a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Tessék,
elnök úr.

Holczinger     László     képviselő: A legnagyobb probléma az, hogy november 30-cal kérte, hogy
vegye át az önkormányzat, mert az ottani bérlők nem hajlandók fizetni mivel úgy tudják, hogy
már az önkormányzat fogja átvenni. Azt kéri, hogy a december 15-ig járó bérleti díjat engedje
el az önkormányzat, mivel a piac üzemeltetéséből semmiféle bevétele nincs. Ez a lényege a
levél tartalmának. Abban kell dönteni, hogy a Képviselő-testület nem készült fel arra, hogy
november 30-ával át tudja venni. Ezért kell két határozatot hozni, vagy egy olyan határozatot,
hogy nem áll módunkban november 30-i hatállyal átvennünk. Hivatkoznunk kell arra. És
akkor döntenünk kell, hogy ezt a félhavi bérleti díjat elengedjük, vagy tudomásul vesszük.
Megmondom. Tényleg nem fizetnek már. Nem csak most, hanem novemberben sem fizettek
már. Ennek ez az egyedüli szépséghibája. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nos. Részben egyetértek. Azzal egyetértek, hogy maradjon
az eredeti hatályos szerződés, az december 15-ig úgy is élt még. Kiértesítettük az üzemeltetőt,
hogy december 16-án mennénk átadás-átvételre. És ismerve éppen a mai történéseket, én
semmi esetre sem támogatok olyat, hogy bármit is elengedjünk. Hiszen éppen most
rendőrségi eljárást kellett kezdeményezni. Ezért most ebbe nem mennék bele. Tehát én azt
javasolom, hogy arról döntsünk, hogy a levélben foglaltakkal nem értünk egyet és erről
hozzunk egy határozatot.

Kozma     György     képviselő: Polgármester úr itt még van egy probléma, amit még el szeretnék
mondani kiegészítésképpen a bizottsági elnök úr által elmondottakhoz. Itt ezt a levelet 28.-án
átvette Szentes Gáborné, most meg 30.-a van este 7 óra. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: És változott volna a helyzet?

Kozma     György     képviselő: Gondolom, hogy. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tegnap már tárgyalta 29-én a bizottság.

Kozma     György     képviselő: De polgármester úr, az a helyzet, hogy ez 28.-án át lett véve. Ma
30.-a van, este 7. óra.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van.

Mayer Gábor képviselő visszaérkezett az ülésterembe.

Kozma     György     képviselő: És most tárgyaljuk ezt.

Bendes     István     jegyző: Tegnap is beszéltünk róla a bizottsági ülésen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tegnap, 29.-én a bizottsági ülésen tárgyaltunk róla. 

Bendes     István     jegyző: Elmondtuk a bizottsági ülésen, hogy visszareagáltuk, hogy  nem.

Kozma     György     képviselő: Ezek szerint nem lett visszareagálva.



Ferenczi     Gábor     polgármester: De vissza lett reagálva.

Bendes     István     jegyző: De vissza lett reagálva. Miért mond ilyeneket a képviselő. Vissza lett,
csak nem válaszoltak rá.

Kovács     László     alpolgármester: Vissza lett, csak kell egy testületi döntés hozzá. Egy
megerősítés kell hozzá tulajdonképpen.

Kozma     György     képviselő: Tehát megerősítés kell a tegnap elküldött levélhez. Akkor nincs
az, hogy van egy ilyen 48 órás, vagy 24 órás üres állapot.

Bendes     István     jegyző: Nincs.

Kozma     György     képviselő: Értem.

Bendes     István     jegyző: Erre egyből hétfőn visszament a válasz. 

Kozma     György     képviselő: Hát akkor egyértelmű. Csak alá kell támasztanunk nyilván.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tehát egy határozatot hozunk, hogy a levélben foglaltakkal
nem értünk egyet. Kész. Szerintem ennyi elég. 

Bendes     István     jegyző: Jó.

Kozma     György     képviselő: Nem a levélben foglaltakkal, mert a levélnek van egy olyan
olvasata amit egyébként én is alá tudok támasztani és a bizottsági elnök úr is elmondta. Tehát
az azért él, hogy miért nem fizetnek bérleti díjat.
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: De az most kit érdekel?

Kozma     György     képviselő: Engem például.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Engem nem érdekel.

Kozma     György     képviselő: Azért polgármester úr kettőnk között ez a különbség. Mi ezt a
30.-i állapotot megszűntnek tekintjük, de  a levél egészével, azért érdemes külön foglalkozni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Azt, hogy egy üzemeltetőnek ki, miért fizet, ki meg miért
nem fizet azt gondolom, hogy ehhez semmi közünk jelen állás szerint.

Kozma     György     képviselő: Valószínű, hogy van, mert van polgármester úr.

Holczinger     László     képviselő: Egyetlen egyet tud tenni egyébként, hogyha nem fizetnek
bezárja. Az a helyzet ami tegnap kialakult a gazdasági bizottsági ülésen, hogy majd azért mi
megmutatjuk, hogy mégis ki fog nyitni a piac akkor most ütött vissza. Gyakorlatilag, ha ő azt
mondja, hogy nem fizetnek neki és bezárja mit fogunk tenni szombaton? Akkor oda megyünk
és karhatalommal majd ki fogjuk nyittatni a kapukat?
 
Kovács     László     alpolgármester: Semmit nem tudunk.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem tudom. Hát most nem erről kellene dönteni.

Holczinger     László     képviselő: Hát én egyetértek azzal, hogy most nem tudjuk átvenni, ez a
lényeg.



Kozma     György     képviselő: Ha most pl. a polgármester úr elmenne a rendőrségre akkor az ott
kint folytatott beszélgetésre mondanám itt a kamera előtt.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen?

Kozma     György     képviselő: Mit fog a rendőrségen mondani, hogy mit tulajdonítottak el. Tehát
tudunk mondani egyáltalán valamit, hogy mit vittek el?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem ezt egy nyilvános ülésen most nem kell
megtárgyalni. 

Kozma     György     képviselő: Azért mondom, felesleges bemenni a rendőrségre emiatt.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Mindenképpen be fogok menni a rendőrségre.

Kozma     György     képviselő: Nem tudja megmondani, hogy mit vittek el. Jól mondom jegyző
úr?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Mindenképpen bemegyek a rendőrségre és tisztázzuk a
dolgot.

Kozma     György     képviselő: Tehát ez igaz.

Holczinger     László     képviselő: A következő dolgot javaslom. A Képviselő-testület azt nem
tudja elfogadni, hogy most 30.-án. Kész.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Rendben. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2016. november 24. napi keltezésű levelében foglaltakkal ne értsen egyet.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy döntéséről az egyesületet
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

451/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. november 24. napi
keltezésű levelében foglaltakkal nem ért egyet.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
döntéséről az egyesületet értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal



Ferenczi     Gábor     polgármester: Megyünk tovább.

Bendes     István     jegyző: Még képviselő asszony nem fejezte be. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Még egy olyan. Akik itt voltak azt a kérést továbbították felém
és én a polgármester úr felé, hogy csak egy pár mondatban a Timber-Metal Kft. dolgairól,
mert mindenkit érdekel, hiszen az elmúlt időszakban nagy port kevert fel, hogy jövő héten,
miért, hogyan?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ja, mert volt egy zárt ülés.

Bognár     Ferencné     képviselő: Igen volt egy zárt ülés. Csak egy pár mondatos tájékoztatót. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kettő mondatot azért el lehet erről mondani, hogy ez zárt
ülés. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Így van.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az álláspontok ott ütköznek, hogy az én véleményem, meg
mások véleménye szerint, meg határozat is született erről, hogy az önkormányzat nem áll el a
kötbértől. Ami ugye ha jól emlékszem 2016. február 19-éig jár. Ami azt jelenti, hogy 172 X
10.000,-Ft-ot fizetnie kellene a cégnek az önkormányzatnak. Az én álláspontom szerint ettől
nem tudunk eltekinteni. És abban maradtunk a zárt ülésen, hogy péntekig egy javaslatot
fognak küldeni az önkormányzatnak közös megegyezésre vonatkozólag, hogy befejeznék a
csarnokot. És ezt a javaslatot fogjuk majd jövő kedden tárgyalni. Tehát itt tartunk jelenleg.

Bognár     Ferencné     képviselő: Köszönöm szépen. Most már csak egyetlen egy dolog. Többen,
több ember is felhívta a figyelmemet arra, hogy kint a 8.-as mellett, a Németh testvérek
milyen szépen rendbe rakják a környezetüket. Úgyhogy így nyíltan, újra és újra meg
szeretném köszönni nekik azt, hogy tényleg Devecsert és a kinézetét ezzel egy kicsit emelik.
Úgyhogy én köszönöm. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ezzel maximálisan egyetértek. Én nekem volt szerencsém
látni az udvarukat is. Úgyhogy tényleg le a kalappal. Mivel jegyző úrnál vannak felírva azok a
pontok amit tárgyalni kellene kérem jegyző urat.

Bendes     István     jegyző: Előbb még Mayer képviselő úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen bocsánat. Elnézést.

b) Gárdonyi Géza Általános Iskola Várkert 1. sz. alatti épület villamos
biztonságtechnikai felülvizsgálat elkészítése

Mayer     Gábor     képviselő: Köszönöm szépen. Két dologban szeretném a Képviselő-testület
álláspontját kikérni. De itt most összekötném az egyik kiküldött javaslattal, amit Szentes
Gáborné ügyintéző készített el. Konkrétan a Gárdonyi Géza Általános Iskola Várkert 1. sz.
alatti épület villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatáról van szó. Tehát már volt egy
napirendünk, ahol elhangzott, hogy az iskolát átveszi az állam. Villamos biztonságtechnikai
felülvizsgálat több éve nem készült. Legutoljára a Várkerti iskola, a nagy iskola 2009. évi
nagy felújításánál volt erről szó. Akkor el is készült ez a vizsgálat. Azóta minden évben írjuk a
levelet az önkormányzatnak. Én tudom, hogy sokba kerül ez a vizsgálat, de meg kell tenni. Itt
szeretném kérni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy akkor ehhez járuljon hozzá. Mi úgy
tudjuk átadni az épületet, hogy ez a biztonságtechnikai felülvizsgálat elkészül. Hozzátéve,



hogy szerintem az előzőek jóval drágábban csinálták. Úgy emlékszem, hogy az ennek
majdnem a duplája volt. És akkor itt van egy határozati javaslat ami alapján ez az
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, és a villámvédelmi szabványossági
felülvizsgálat a Várkert 1. szám alatti épületben elvégzésre kerüljön. Green-Info Mérnökiroda
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. fogja ezt elkészíteni, árajánlat alapján bruttó 190.500,-Ft
értékben.  Ez a határozati javaslat.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Egyetértek.

Mayer     Gábor     képviselő: Szerintem erről szavazzunk és akkor mennék a következőre. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Elnök úr. 

Holczinger     László     képviselő: Ezt meg kell csinálni, ha még eddig nem büntettek meg
minket. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése
alapján járuljon hozzá ahhoz, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező
devecseri 621 hrsz.-ú Devecser, Várkert 1. sz. alatti „iskola”  megnevezésű ingatlanra
vonatkozóan az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII.29.) BM
rendelet 39. §  (9) bekezdésében foglaltak alapján az épületben lévő 600 mérési pontra
vonatkozóan az alábbi 
         - érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat,
         - villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
elvégzésre kerüljön a Green-Info Mérnökiroda Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
(8400 Ajka, Mikszáth K. u. 2.) ajánlata alapján bruttó 190.500,- Ft értékben.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti feladat elvégzésével kapcsolatban felmerült
költségek fedezetéül a 2016. évi költségvetést jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti feladatok
elvégzésével kapcsolatos szerződést megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2016. december 31.

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

452/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.
(III.10.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése alapján
hozzájárul ahhoz, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát
képező devecseri 621 hrsz.-ú Devecser, Várkert 1. sz. alatti „iskola”
megnevezésű ingatlanra vonatkozóan az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII.29.) BM rendelet 39. §  (9)
bekezdésében foglaltak alapján az épületben lévő 600 mérési pontra
vonatkozóan az alábbi 
- érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat,



- villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
elvégzésre kerüljön a Green-Info Mérnökiroda Tanácsadó és
Szolgáltató Kft. (8400 Ajka, Mikszáth K. u. 2.) ajánlata alapján bruttó
190.500,- Ft értékben.

2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti feladat elvégzésével
kapcsolatban felmerült költségek fedezetéül a 2016. évi költségvetést
jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pont szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatos szerződést megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ 2016. december 31.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Még akkor van egy, ugye?

Mayer     Gábor     képviselő: Még rátérnék a következőre. Még kettő lenne. Az egyik. Született
egy határozat, a 321/2016. (IX. 28.). A határozatban az van leírva, hogy a Képviselő-testület
Horváthné Fatalin Zsuzsanna, Czeidli József, Tóth Albert pedagógusok kérelmének helyt ad
és támogatja a Várkerti Iskola épületben a természettudományi szaktanterembe redőny
kerüljön beépítésre. Itt telefonon három céget felhívtam. A három cég közül az Inter-Ablak
2002 Bt., Zsigmond János adott árajánlatot. Sőt az árajánlatában azt is felajánlotta, hogy
kiszámlázásra két ablakra való redőny kerül. A harmadik redőnyt ingyen felajánlja az
önkormányzatnak, illetve így az iskolának. Itt szeretném megköszönni Zsigmond Jánosnak.
Sajnálom, hogy elment. Szinte végig itt volt a testületi ülésen. Úgyhogy én ezt az árajánlatot
oda is adnám polgármester úrnak, illetve jegyző úrnak. Ha gondolják még kérjenek be hozzá.
Én idáig ezt az egyet tudtam bekérni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor ezt az adományt akkor én is megköszönném a
település nevében Zsigmond Jánosnak, illetve az általa működtetett Inter-Ablak Bt.-nek.
Egyébként azért azt is hadd mondjam el, hogy ez nem az első adomány amit kaptunk
Zsigmond Jánostól, illetve a cégétől. Tehát az ő cége is rendszeresen támogatja az
önkormányzatot és sajnálom, hogy az iparűzési adó csökkentéssel nem tudtunk segíteni.

Kovács     László     alpolgármester: Fogunk még csökkenteni polgármester úr.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Rendben. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület az INTER-ABLAK 2002 BT. (8300 Tapolca, Keszthely út 7/1.)
ajánlatát Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Devecser,
Várkert 1. szám alatti iskola épületben felhelyezésre kerülő 3 db külső redőnyre vonatkozóan
fogadja el és annak fedezetét –  185.480,-Ft –  a Képviselő-testület 321/2016. (IX. 28.) Kt.
határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetéséből biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület köszönje meg az INTER-ABLAK 2002 BT. felajánlását az 1 db külső
redőnyre vonatkozóan.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel és kérje fel a polgármestert, hogy az 1-2./ pontban
foglalt döntésekről az érdekelteket tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket megtegye.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal

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

453/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület az INTER-ABLAK 2002 BT. (8300 Tapolca,
Keszthely út 7/1.) ajánlatát Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Devecser, Várkert 1. szám alatti iskola
épületben felhelyezésre kerülő 3 db külső redőnyre vonatkozóan
elfogadja és annak fedezetét –  185.480,-Ft –  a Képviselő-testület
321/2016. (IX. 28.) Kt. határozatában foglaltak alapján az
Önkormányzat költségvetéséből biztosítja.

2./ A Képviselő-testület megköszöni az INTER-ABLAK 2002 BT.
felajánlását az 1 db külső redőnyre vonatkozóan.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy
az 1-2./ pontban foglalt döntésekről az érdekelteket tájékoztassa és a
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal

Mayer Gábor képviselő: Még egy apróság, hogyha hozzátehetem. Itt ül a körünkben Magvas
András,  ő az elmúlt  héten megjelent  az iskolánál.  Pontosabban előtte egyeztettünk.  És az
iskola  déli  oldalán,  tehát  a  konyha  felőli  részen  az  ereszcsatornának  a  kifolyó  elemeit
kicserélte. Ezt adományként adta az iskolának. Tehát oda jött és csinálta. Kivitelezett és hozta
az anyagot is. Szeretném megköszönni Magvas Andrásnak ezt a tevékenységét.

Taps.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Köszönjük. 
 
Kozma György képviselő: És Isten értesse sokáig.

Mayer Gábor képviselő: Így van. András nap alkalmából, Isten éltesse. 

Holczinger László képviselő: Hogyha már a Magvas urat egyszer megdicsértük,  kéréssel
fordul  az  önkormányzathoz,  hogy 2-3  órával  ezelőtt  a  közterület  foglalási  engedélyben a
tűzifa tárolására 1 hónap moratóriumot adtunk, hogy 1 hónapig nem kell fizetni. De ígéretet
kapott, hogy minimum 3 hónapra ne kelljen a tűzifa tárolásáért fizetni. Majd vissza kellene
hoznunk, és még egyszer meg kellene szavaznunk, hogy.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jegyző úr,  van-e arra  mód,  hogy egyedi  módon eltérni  a
rendelettől? 

Holczinger László képviselő: Nem. Egyedi módon nem.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor lehet, hogy félreértettem valamit. Bocsánat. 



Magvas     András: Hozzászólhatók? Bocsánat.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hozzászólhat ugye?

Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Magvas András hozzászóljon.

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

454/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Magvas András
hozzászóljon.

Magvas András: Nem csak én rólam van szó, ahol nem tudják elhelyezni a fát. Ahhoz idő
kell. Hogyha összefűrészelik a fát mindenki tudja, hogy nedvesen nem lehet betenni a fát.
Nálunk is be lett téve és a plafonig a neonok szétdurrantak. Tehát tárolni kell, szárítani kell.
Most úgy van kialakítva a kertem, most még nem tudtuk megoldani, mert kitámasztottuk a
fenyőfát,  meg  mindent,  segítséggel  bevittem,  hogy  a  törvénynek  rendbe  tegyem  vagy
megoldjam. Na, de nem csak én vagyok így. Idősek is így vannak. Egyre kevesebben vannak
azok  akik  elvállalják,  hogy a  fát  elfűrészeljük,  hogy  behordják.  És  kint  kell  tartani  egy
bizonyos ideig, mert nem kapnak embert. Ez nem csak én nálam van. Nem kell kivételt tenni.
Én nálam is nagy probléma, de az nem megoldás, hogy az egyik hónapban engedek, a másik
hónapban  meg  behozom az  árát,  mert  5.000,-Ft.  Tehát  az  nem kedvezmény.  A harmadik
hónapban már kifizettem azt amit kaptam kedvezményt, és csak példát mondok. És én ezzel
nem értek egyet, azért jöttem le különben. 

Óvári Márton képviselő: Egyetértek Bandi bácsival, mert Bandi bácsi mindig is rendesen
tárolja a fát. Csak én most attól félek, valakinek leborítják a háza elé és erre hivatkozva ő 3
hónapig nem rakja el. Ugye ez a félelem. Bandi bácsi mindig is rendesen tárolta ezt. Én tudom
gyerekkorom óta. De mi van, ha valaki leborítja a fáját a háza elé, és akkor 3 hónapig nem
kell hozzányúlni. Ugye esetleg ez a probléma felmerül. 

Kozma György képviselő: Elviszik a szomszédjai. 

Magvas  András: Ne  szankcionáljunk,  hanem adjunk  be  egy  kérvényt,  hogy  még  ennyi
határidőt  engedélyezzenek,  hogy én meg tudjam oldani  a  dolgomat,  nem csak én,  hanem
mások is.  Tudom, hogy nem egyszerű.  Nálam van hely,  nem zavarok senkit  sem. Tudom
másoknál nincs hely, az problémás. Azt tudom.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Hogy  lehet  egy  rendeletet  úgy  megalkotni,  hogy
mindenkinek jó legyen? Hogy mindenkire egyformán érvényes legyen? És senkinek ne legyen
vele problémája? Tehát ezt nem tudom.

Bendes István jegyző: Én úgy gondolom, hogy amit most a testület megalkotott és az az 1
hónap elegendő kell, hogy legyen. Én is falusi környezetben élek. Faluban élek. Nálunk sem
tűrik el senkinek, hogy 1 hónapon belül ne takarítsa el az utcáról a fáját. Egy hónap alatt két
teherautónyi fát is feldarabolnak a szomszédjaim. Mellettem mind a ketten fával tüzelnek.
Eltakarítják és eltűnik az udvarukban a fa. Nem marad kint a közterületen. Tehát az 1 hónapos
határidő alatt, én azt tapasztaltam, hogy az 1, vagy 2 teherautónyi fát is simán eltakarították az



utcáról az emberek akkor is, hogyha ők nagy, hatalmas rönkben kapták. S az a hatalmas rönk
feldarabolásra került. Szétdarabolták és behordták az udvarukon belülre. Én úgy gondolom,
hogy ez teljesen jogosan elvárható Devecser városában is. Ez egy város ráadásul. Egy hónap
alatt oldja meg mindenki, hogy szervezzen barátot, havert, ismerőst, hogy darabolja fel a fáját
és vigye be a közterületről a kerítésen belülre. Hogy valaki, csak a kerítésén belül teszi csak,
vagy egyből be tudja tenni a tárolójába azt nyilván mindenkinek magának kell eldöntenie. A
település szerkezetéből adódóan a legtöbb udvar bőven alkalmas arra, hogy ezt megtegyék.
Hogyha van egyedi eset, és lehet a városban egy-két olyan hely, ahol, mondjuk ki, valamiért
nagyon macerás, akkor azt jelezzék a testület  felé,  mert legfeljebb utcákra bontva,  azon a
párhelyen, ahol valamiért fizikálisan az adottsága a lakókörnyezetnek olyan, hogy ennek a
megoldása nem ennyire egyszerű, szerintem vissza fog térni a testület és biztos, akkor egyedi
megoldásokat találunk. De azt, hogy általánosságban azt kérni, hogy 3 hónapig kint álljon a fa
ez röhej, ez nevetséges, ez Magyarpolányban nem megengedhető. És ha ez az én falumban
nem megengedett  akkor  Devecserben  sem hiszem,  hogy megengedett.  Nem láttam olyan
embert, aki nem tudta a rönkökben kiosztott, tehát amit úgy hoztak ki, hogy nagy hatalmas
rönkben feldarabolni. Egy hónap alatt földarabolták és eltüntették a közterületről. 

Magvas  András: Azért  Magyarpolányt  ne  hasonlítsuk  Devecserhez.  Másképpen  van
kialakítva. Pl. nálunk az utca végén én nálam nincsen elöl udvar, csak hátul.

Bendes István jegyző: Mondtam, hogy van pár hely a városban. Ezeket meg fogja vizsgálni a
testület, erre van mód és lehetőség. De általánosságban nem ez a helyzet.

Magvas András: Jó. Rendben van. 

Kozma     György     képviselő: Bandi azt szeretném mondani, itt isten igazából arról van szó,
hogy van egy közterület-felügyelőnk. Ismeri körülbelül, látja a viszonyokat. Látja, hogy ott az
az állapot áll fenn. Tudja, hogy 1-2 hónapig az az állapot áll fen és  el kell nézni és kész. Nem
kell mindenre ráugrani, mint csuka a horogra. Jól mondom?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nem a közterület-felügyelő jelezte egyébként, hanem az
egyik szomszéd. 

Magvas András: Azt nem mondhatjuk konkrétan. Én már elmondtam a múltkori ülésen is,
hogy én nem zavarok ott senkit sem. Abszolút nem zavarok. Az volt a legnagyobb kifogásom,
hogy az mondta a jegyző úr, hogy nem számít az, hogy mit csinálok. Nekem nem gond. Én
330 m2 nyírók. Senki nem kérdezte meg, hogy mennyibe került a több évtized. Senki. Engem
köteleznek arra, hogy nyírjam? Nem. Én magán szorgalomból csináltam. Akkor én is várok el
valamit. 

Bendes     István     jegyző: Az egy másik történet. Kéréssel kell fordulni az önkormányzathoz. Az
önkormányzat dolga ezt megoldani. Megoldjuk. Megoldhatja. Nincs ennek semmilyen
akadálya én úgy gondolom. Nem. Azt mondtam, hogy az egy másik dolog.

Magvas András: Köszönöm.

Dukán  Gabriella  aljegyző: Azért  annyit,  hadd  mondjak  el,  hogy  ami  rendeletet  most
megalkotott az Képviselő-testület az 2017. január 1-től szól. És majd 2017. január 1-től jön be
ez az egyhavi mentesség.

Bendes     István     jegyző: Így van.

Dukán Gabriella aljegyző: Nehogy holnaptól egy hónapra mindenki kipakolja a tűzifáját. 

Óvári Márton képviselő: Jelenleg ez most nincs is még érvényben.



Bendes     István     jegyző: Nincs.

Dukán  Gabriella  aljegyző: Jelenleg  a  régi  rendelet,  a  mai  nap  hatályos  rendelet  van
érvényben. Ez a rendelet majd 2017. január 1-től lép életbe. Úgy van elfogadva.

Holczinger László képviselő: Majd keresünk megoldásokat.

Ferenczi Gábor polgármester: Van még valami képviselő úr?

Mayer Gábor képviselő  : Igen. Egy nagyon fontos kérdés. Dr. Kovács Zoltán országgyűlési
képviselő levelét szeretném felolvasni. Ki osztásra került itt a Tisztelt Képviselő-testületnek.
Szita Károly a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere levélben
fog fordulni Jean-Claude Junckerhez, az Európai Bizottság elnökéhez, amelyben felhívja a
figyelmet  a népszavazáson kifejezett  választói akaratra:  3,3 millió  választópolgár nem kér
Brüsszel kötelező betelepítési kvótájából. Ehhez kéri a települési polgármesterek támogatását
nyilatkozat  formájában.  Magyarországon  2000  település  már  határozatba  utasította  el  a
kényszerbetelepítést  pártállástól  függetlenül.  Erre  az  egységre  és  összefogásra  továbbra  is
szükség  van.  Kérem  Önt,  hogy  aláírásával  támogassa  azt  a  levelet,  amelyben  magyar
polgármesterek  közvetlenül  Jean-Claude  Junckerhez,  az  Európai  Bizottság  elnökéhez
fordulnak,  és  felszólítják,  hogy  tartsa  tiszteletben  a  magyar  emberek  népszavazáson
kinyilvánított  akaratát.  És  ehhez  a  levélhez  csatolva  van  Szita  Károly  levele  és  egy
nyilatkozat. Végén is egy kérelem. Kérem, hogy támogatása esetén a nyilatkozat  aláírásával
ellátott  és polgármesteri  pecsétjével hitelesített scannelt példányát a Megyei Jogú Városok
Szövetsége  által  megadott  cím (1055  Budapest,  Szent  István  körút  3.  III/24.  sz.)  mellett
részemre  is  megküldeni  szíveskedjen.  Tehát  ezt  kérte  dr.  Kovács  Zoltán  országgyűlési
képviselő.  Én úgy gondolom, hogy mint  képviselő nagyon szívesen csatlakoznék ehhez a
felhíváshoz. Igazából a polgármester aláírása és pecsétje szükséges ehhez a nyilatkozathoz. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Ha  képviselő  úr  nem  terjeszti  elő,  akkor  én  is
előterjesztettem volna ezt a mai ülésen. Ugyanis én tagja vagyok a Magyar Polgármesterek
Közössége  nevű  Szövetségnek.  És  ott  egyhangúlag  döntött  ez  a  közösség,  ami  35-40
polgármestert tömörít, hogy mi csatlakozunk ehhez a felhíváshoz. Tehát abszolút egyetértek
képviselő úrral. Kíváncsi vagyok a Képviselő-testület többi tagjának a véleményére is. 

Kovács László alpolgármester: Kérdezzük meg a szavazataikat.

Ferenczi  Gábor polgármester: Ha  nincs  hozzászólás,  akkor  felteszem szavazásra.  Én  a
magam részéről természetesen támogatom, hogy csatlakozunk ehhez.  Megállapítom, hogy a
jelenlévő képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki
ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozzon Szita Károly
Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke felhívásához a
migránsok kötelező betelepítési kvótájára vonatkozóan.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és
megküldésére.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

455/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete



csatlakozik Szita Károly Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú
Városok Szövetségének elnöke felhívásához a migránsok kötelező
betelepítési kvótájára vonatkozóan.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására és megküldésére.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Ferenczi     Gábor     polgármester: Képviselő úr van még? Ha nincs akkor jegyző úrnak
megadnám a lehetőséget és akkor sorba haladnánk még, ami a vegyes ügyekben van.

c) Iskolai Szülői Munkaközösség kérelme

Bendes     István     jegyző: Kurdi Tiborné az Iskolai Szülői Munkaközösség elnöke a december
16-i az Advent Fényei Művészeti Gyermekfesztivál rendezéséhez kéri az önkormányzat
anyagi segítségét. Nem tudom, hogy igazgató úr, tud-e számot is mondani, mert nem mondott
semmilyen összeget az elnök asszony, hogy ezt mennyivel kellene támogatni.

Mayer     Gábor     képviselő: Sajnos én számot nem tudok mondani. Úgy gondolom, hogy a
szülői szervezet elnökével kellene ezt egyeztetni. Én tudom őt értesíteni, hogy mennyen be a
jegyző úrhoz, polgármester úrhoz, ott egyeztessenek a számokkal kapcsolatban. Kurdi
Tiborné most az év elején a szülői szervezeti ülésen lett kinevezve a szülői szervezet
elnökének, és aktívan látja el feladatát. És az Advent Fényei Fesztiválnak a szervezésébe,
munkálataiba mindenképpen szeretnének belefolyni. Én úgy gondolom, hogy támogatnunk
kellene.

Bendes     István     jegyző: Egy olyan 50-100.000,-Ft körüli összegben kellene gondolkodni.

Mayer     Gábor     képviselő: Szerintem az is járható út lenne, hogyha őt megkérdeznénk.
 
Ferenczi     Gábor     polgármester: Én nálam járt Kurdi Tiborné. Én, mint magán személy is
támogattam és erre szeretném biztatni a képviselő társaimat is, és megígértem neki, hogy ezen
a testületi ülésen szintén szóba kerül. Tehát ez megint egy olyan téma. Szintén egyetértek.
Azért is hoztuk ide az ülésre.

Bendes     István     jegyző: Mekkora legyen az összeg?
 
Holczinger     László     képviselő: Legyen 50.000,-Ft. 

Kovács     László     alpolgármester: Én javaslatom, 75.000,-Ft. Az 50 és 100 között megosztva.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Nekem mindegy. Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők
száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület az Iskolai Szülői Munkaközösség kérelmének adjon helyt és a
december 16-án megrendezésre kerülő Advent Fényei Művészeti Gyermekfesztiválra 75.000,-
Ft-ot keretet biztosítson az Önkormányzat költségvetésében.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt
értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal



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

456/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület az Iskolai Szülői Munkaközösség kérelmének
helyt ad és a december 16-án megrendezésre kerülő Advent Fényei
Művészeti Gyermekfesztiválra 75.000,-Ft-ot keretet biztosít az
Önkormányzat költségvetésében.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

d) CC Color Kft. kérelme 487/1, 487/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására
vonatkozóan

Bendes     István     jegyző: A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a CC Color Kft.
kérelmét. Kell módosítanunk a korábban jóváhagyott  határozatot. A 132 m2-rel csökkenteni
kell az átadandó ingatlant, mert érinti az ott lévő utunkat. Kérem, hogy ezzel a csökkentéssel
fogadja el  az adásvételt a Képviselő-testület. A gazdasági bizottság tárgyalta. 

Holczinger     László     képviselő:     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke  : A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatja. Itt kevesebb területet kell átadni.
Út céljára meg kell hagyni a közterületet.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van. Kinek van még kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 336/2016. (IX.28.) Kt. határozatát
vonja vissza.
2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata
tulajdonát képező 
 devecseri 487/1 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület”  megnevezésű 2008 m2 nagyságú
ingatlanából és a 
 devecseri 487/2 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület”  megnevezésű 626 m2 nagyságú
ingatlanából 553 m2 nagyságú ingatlanból
a telekalakítási eljárás befejezését követően kialakult 
 490/2 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 2422 m2 nagyságú ingatlanát
értékesítse nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen – összesen bruttó 1.845.564,- Ft - a CC COLOR
Kft. (8451 Ajka, Honvéd u. 2., képviseli: Pócs Tamás ügyvezető) részére azzal, hogy a
telekalakítást követően Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 490 hrsz.-ú „kivett
közút” megnevezésű ingatlan 490/1 hrsz.-ú ingatlanná változik, nagysága pedig 1176 m2-ről
1388 m2-re nő.



3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a CC COLOR Kft.-vel (8451
Ajka, Honvéd u. 2., képviseli: Pócs Tamás ügyvezető) az 1. pont szerinti ingatlanokra
vonatkozóan az alábbi : 
a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. ba) pontja alapján a
Kft. átlátható szervezet,
Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől számított 2 éven belül
jogerős építési engedélyt szerez és az építési munkákat megkezdi,
feltételekkel az előszerződést, majd az adásvételi szerződést a földrészletek megosztását
követően megkösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./-3./ 2017. január 31.

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

457/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 336/2016.
(IX.28.) Kt. határozatát visszavonja.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser
Város Önkormányzata tulajdonát képező 
 devecseri 487/1 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű 2008 m2 nagyságú ingatlanából és a 
 devecseri 487/2 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű 626 m2 nagyságú ingatlanából 553 m2 nagyságú
ingatlanból

a telekalakítási eljárás befejezését követően kialakult 

 490/2 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 2422 m2

nagyságú ingatlanát

értékesíti nettó 600,- Ft/m2 + ÁFA összegen –  összesen bruttó
1.845.564,- Ft - a CC COLOR Kft. (8451 Ajka, Honvéd u. 2.,
képviseli: Pócs Tamás ügyvezető) részére azzal, hogy a telekalakítást
követően Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 490
hrsz.-ú „kivett közút” megnevezésű ingatlan 490/1 hrsz.-ú ingatlanná
változik, nagysága pedig 1176 m2-ről 1388 m2-re nő.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a CC
COLOR Kft.-vel (8451 Ajka, Honvéd u. 2., képviseli: Pócs Tamás
ügyvezető) az 1. pont szerinti ingatlanokra vonatkozóan az alábbi : 
a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. ba) pontja alapján a Kft. átlátható szervezet,
Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésétől
számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és az építési
munkákat megkezdi,

feltételekkel az előszerződést, majd az adásvételi szerződést a
földrészletek megosztását követően megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./-3./ 2017. január 31.



e) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház ünnepi zárva tartása

Bendes     István     jegyző: A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház minden évben
bejelenti, hogy mikor tart zárva. Most december 21-től szeretnének zárva lenni, de ehhez
mindig a Képviselő-testület hoz határozatot, hogy jóvá hagyják-e a könyvtár zárva tartását.
December 21-től január 1-ig. Ebben az időszakban nem szokták használni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója
kérelmének adjon helyt, és az intézmény zárva tartását a kérelemben foglaltak szerint –  a
Művelődési Ház esetében 2016. december 21-től 2017. január 1-jéig, a Városi Könyvtár
esetében 2016. december 23-tól 2017. január 1-jéig – engedélyezze.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel és kérje fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az
intézmény igazgatóját értesítse. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

458/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház igazgatója kérelmének helyt ad, és az intézmény zárva tartását a
kérelemben foglaltak szerint –  a Művelődési Ház esetében 2016.
december 21-től 2017. január 1-jéig, a Városi Könyvtár esetében
2016. december 23-tól 2017. január 1-jéig – engedélyezi.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy
a fenti döntésről az intézmény igazgatóját értesítse. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./azonnal

f) Devecseri Tandem Szociális Szövetkezet kérelme

Bendes István jegyző: A Devecseri Tandem Szociális Szövetkezet azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a 100 m2 amiben dolgoznak, a 2017. évi rezsi költségét támogassa az
önkormányzat. Ezt eddig sem kellett fizetnie. Több intézményünk működik ezen a területen.
Nem jelent ez jelentős összeget.

Holczinger László képviselő: Úgy sem lehet külön mérni.

Bendes István jegyző: Külön meg nem mérjük igen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Azért ilyen kulisszatitkokat nem kell elárulni.



Holczinger László képviselő: Köszönöm.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egyébként támogatjuk. Egyébként ott minimális a rezsi. Nem
annyi, mint a D-Medico Kft.-nél, hanem lényegesen kevesebb. 

Kovács     László     alpolgármester: Polgármester úr, szép volt. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Tandem Szociális Szövetkezet kérelmének adjon helyt és
az általa telephelyként használt épületrész (8460 Devecser, Deák tér 2.) közüzemi (rezsi) díjait
2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig 100 %-ban vállalja át.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről kérelmezőt
értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

459/2016. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Tandem Szociális Szövetkezet
kérelmének helyt ad és az általa telephelyként használt épületrész
(8460 Devecser, Deák tér 2.) közüzemei (rezsi) díjait 2017. január 1.
napjától 2017. december 31. napjáig 100 %-ban átvállalja.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

g) Tájékoztatás a Devecser 2. számú átemelő szennyvízszivattyú soron kívüli
felújításáról

Bendes     István     jegyző: Bakonykarszt Zrt. fordult hozzánk problémával. A 2-es számú átemelő
szennyvízszivattyú soron kívüli felújítása szükséges. Ennek várható költsége, sajnos 800.000,-
Ft + Áfa. A felújítás forrását az ellátásért felelős önkormányzatnak kell biztosítani. Ezért
kérik, hogy hozzuk meg a támogatási döntést, hogy annak a szivattyúnak a felújítását a
Bakonykarszt elvégezhesse.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. Enélkül
nem működik a rendszer.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Rendben. Egyetértek.



Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A vízi-közmű
számláról kérjük ennek a finanszírozását, ott parkoltatjuk a pénzt. 

Kovács     László     alpolgármester: A forrás a vízi-közmű.

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Amikor majd az
amortizációt elszámoltatjuk akkor esetleg vissza kell tenni. De egyelőre onnan finanszírozzuk.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egyetértek. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által bérüzemeltetett
Devecser 2.-es átemelőbe telepített Flygt 3127.181 MT 437 típusú, 1080221 gyári számú
szivattyú felújításának költségét –  várható önköltsége 800.000,-Ft + Áfa –  biztosítsa az
Önkormányzat vízi-közmű számláján rendelkezésre álló pénzösszegből, melyet az
amortizációs költség elszámolásakor helyezzen vissza arra.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről üzemeltetőt
értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
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1./ A Képviselő-testület a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által
bérüzemeltetett Devecser 2.-es átemelőbe telepített Flygt 3127.181
MT 437 típusú, 1080221 gyári számú szivattyú felújításának költségét
– várható önköltsége 800.000,-Ft + Áfa – biztosítja az Önkormányzat
vízi-közmű számláján rendelkezésre álló pénzösszegből, melyet az
amortizációs költség elszámolásakor visszahelyez arra.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

h) Lakatos u. - Hársfa utca csapadékvíz elvezetés – tervezése

Bendes     István     jegyző: Volt egy előterjesztésünk a Lakatos utca –  Hársfa utca csapadékvíz
elvezetés –  tervezéséről. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem azt támogatta, hogy ezt
megrendeljük, hanem azt, hogy egyeztessünk. Elmondaná az elnök úr? 
 
Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság átnézte a helyszínrajzot, a megjelölt vízelvezetés tanulmányát és azt
kértük, hogy a Kolossváryné jöjjön el. Beszéljük át, mert olyan tervet kaptunk amiben a



Simon István utcában elektromos átemelő rendszer lenne. Hát ez blőd dolog. A csapadékvíz
elvezetésénél nem úgy kell kialakítani. A másik ami égető probléma a Hársfa soron az pont
nem kerülne megoldásra. A víz sosem fog felfele folyni, hanem lefelé. És tulajdonképpen ez a
probléma, hogy ezt át kell beszélni. Ugyan ez a Nagy László utcának a vízelvezetése. Ezt
helyszínen kell egyeztetni, hogy ne legyenek olyan problémák amit ide tervezett és lehet,
hogy kényszer miatt. Megmaradt csatorna elemek. Rákóczi utca, Vásárhelyi utca, Arany János
utca, Zrínyi utca. Valaki belemegy és nem tud kijönni. Főleg az idősek. Mert valamelyik 70-
80 cm mély. Ilyeneket nem kérünk a lakó övezetben. És azért kértük, hogy egyeztessünk.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Én egyetértek ezzel.    
 
Mayer     Gábor     képviselő: Szerintem Szentesné Áginak adjuk meg a szót., hogy nem ugyan az
a terv.

Szentes     Gáborné: Az a terv, amit a jegyző úr kiosztott, az a TOP-os pályázatnak a terve.

Holczinger     László     képviselő: Azt kaptuk meg. 

Szentes     Gáborné: Amiről szól az előterjesztés az nincs bent ebben a tervben. Azért kell
megterveznünk.

Holczinger     László     képviselő: Azért majd jöjjön el, hogy megbeszéljük. Ennyi. Nem felfele
vezetni a vizet. 

Bendes     István     jegyző: Meghívjuk egyeztetésre.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egyetértek az egyeztetéssel. Csak annyit, hadd mondjak,
hogy a Hársfa utcában van három olyan ingatlan, sőt, ha a Lakatos utca másik részét nézzük
akkor ott több ingatlan is ahol egyáltalán nincs megoldva a csapadékvíz elvezetés.

Kovács     László     alpolgármester: Azt mondja elnök úr, hogy akkor az is legyen bevéve.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De mi voltunk kint a helyszínen a kolléganővel és egy
vállalkozóval. Megtervező is volt ott. Lenne egy elképzelés, ahogy meg lehetne oldani ezt a
több évtizedes problémát. A TOP-os pályázatunkra, amire Szentes Gáborné hivatkozott az
amúgy is tartalmazza ott egy részen a csapadékvíz elvezetést. És akkor ott arra tudunk, arra
tudnánk rácsatlakozni tulajdonképpen.

Holczinger     László     képviselő: Majd a helyszínen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De egyetértek tulajdonképpen, hogy vonjuk ebbe bele a
Képviselő-testületet is mert ők nem voltak ott.

Kovács     László     alpolgármester: Vonjuk bele a devecserieket is.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ott voltak az érintettek.

Kovács     László     alpolgármester: De én, Holczinger László képviselő úrra gondoltam személy
szerint aki csatornázásban és egyebekben részt vett.

Holczinger     László     képviselő: Menjünk tovább.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.



Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor egyeztetünk a tervezővel. 

Kovács     László     alpolgármester: Nem szavazunk.

Holczinger     László     képviselő: Nem kell, majd visszahozzuk.

Bendes     István     jegyző: Nem kell határozat. Majd visszahozzuk. 

i) Miss Somló védjegyoltalom

Bendes     István     jegyző: Lenne egy kérésem a Képviselő-testülethez. Elfogadtuk, hogy a Miss
Somló – A SOMLÓ VIDÉK LEGSZEBB LÁNYA – címet befogadtassuk, védjegy oltalom alá
helyezzük. Be is fogadják. Azért mert három áruosztályból jelöltünk meg, emeltük ki azokat a
sorokat, emlékszik rá mindenki, amiket bejelöltünk, ezért a három osztály miatt még külön
kér pénzt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Ez 74.800,-Ft. Kérjük, hogy ezt is hagyják
jóvá, hogy befizessük a befolyt bevételből. Azt mondták, hogy akkor egyébként rendben van.

Holczinger     László     képviselő: Majd csak elfogy a pénzünk. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület engedélyezze és hatalmazza fel a polgármestert, hogy Devecser Város
Önkormányzata által a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott – Miss Somló – A
SOMLÓ VIDÉK LEGSZEBB LÁNYA –  (jelmondat) –  védjegyoltalom kérelem
hiánypótlásaként az M 16 03570 bejelentési ügyszámra hivatkozva 74.800,-Ft összegű
bejelentési díj átutalásáról gondoskodjon, melynek fedezetéül a 2016. évi MISS SOMLÓ
rendezvényen befolyt összeget jelölje meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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A Képviselő-testület engedélyezi és felhatalmazza a polgármestert, hogy
Devecser Város Önkormányzata által a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalához benyújtott – Miss Somló – A SOMLÓ VIDÉK LEGSZEBB
LÁNYA – (jelmondat) – védjegyoltalom kérelem hiánypótlásaként az M
16 03570 bejelentési ügyszámra hivatkozva 74.800,-Ft összegű
bejelentési díj átutalásáról gondoskodjon, melynek fedezetéül a 2016.
évi MISS SOMLÓ rendezvényen befolyt összeget jelöli meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

j) Vállalkozási Szerződés kóbor állatok befogására

Bendes     István     jegyző: Most tájékoztatnánk a Képviselő-testületet, hogy alpolgármester úr
szervezésének köszönhetően megoldódott a probléma. Minárcsik Sándor egyéni vállalkozóval
szerződés köttetett a kutyák elszállításával kapcsolatban. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság



is tárgyalta és elfogadta, hogy havi átalánydíjban fizetünk 100.000,-Ft-ot, 15.000,-Ft/alkalom/
kutya, ha elszállítják tőlünk a kutyákat. Vállalja az elszállítását is a tetemeknek, ha kutyáról
van szó 10.000,-Ft, ha macskáról van szó 7.000,-Ft. Ha jelölt ebet fognak be, akkor az eb
tulajdonosának a költségére visszaszállítják. Egy kérése volt a vállalkozónak, hogy kettő
kennelnek a beszerzését biztosítsuk, amik szétszedhetőek. Ezek a kennelek Devecser Város
Önkormányzata tulajdonában maradnak. S amennyiben megoldódik a saját gyepmesteri telep
akkor ez visszakerül hozzánk és Devecser városa tudja használni. Ez a szerződés határozott
időre köttetett. 2016. december 1-től 2017. február 28-ig szól. Megoldódik az is, hogy minden
héten lesz járőrözés a településen szervezetten, hogy úgy is befogjon kutyákat. A jelzésünkre
szintén jön és elviszi azokat a kóbor kutyákat, amelyek a településen főleg csapatban járnak,
vagy nagyobb testű kutyák és akkor ezek megoldódnak.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Igen. Azért annyit még hadd fűzzek hozzá, hogy a 3 hónap
alatt egyrészt el lehet dönteni azt, hogy milyen munkát végzett a vállalkozó, hogy
meghosszabbítjuk-e, mert meg lehet hosszabbítani is ezt a szerződést. A másik az, hogy
közben ugye alpolgármester úr vállalta, hogy az átmeneti időszakra vállalta, hogy egyeztet,
előkészíti a tárgyalásokat, illetve a döntést a gyepmesteri telep, illetve a gyepmesterrel
kapcsolatosan. Én meg a másik vonalon a hatósági oldalon egyeztettem, dr. Kaufman Gábor
hatósági állatorvossal, akinél meg most voltunk jegyző úrral a Járási Hivatalban, ahol szintén
ez volt a téma. Most már rendelkezésünkre állnak azok az információk, hogy mik szükségesek
ahhoz, hogy saját gyepmesteri telepet tudjunk létrehozni. Szeretnék arra emlékeztetni
mindenkit, hogy arról döntöttünk, hogy az önkormányzat fogja létrehozni a saját telepét.
Tehát ez egy átmeneti feladatellátás. Én úgy értelmeztem azon a testületi ülésen amikor azon
döntöttünk, hogy létrehozzuk Meggyeserdőn a saját telepünket. Talán pont Mayer képviselő
úr mondta, hogy az átmeneti időszakra is keressünk valamilyen megoldást. Na, most akkor itt
utólagosan kérnék egy határozathozatalt a testülettől, mivel hétfőn tudott jönni a Minárcsik úr,
hétfőn ezért mi megelőlegeztük és aláírtuk tekintettel arra, hogy mi úgy értelmeztük, hogy
korábban kaptunk már arra felhatalmazást a testülettől az átmeneti állapotnak a megoldására
vonatkozólag.

Kozma     György     képviselő: Hát polgármester úr, az alpolgármester úr egy hónap alatt többet
elért mint a polgármester a két évben ebben a tekintetben.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Lehet, hogy többet elértünk volna, hogyha nem a Kozma
képviselő úr lett volna az alpolgármester. 

Kovács     László     képviselő: Ne, bántsátok egymást. Szavazzunk róla, hogy ezt a szerződést
erősítse meg. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület a Devecser Város Önkormányzata és Minárcsik Sándor egyéni vállalkozó között – a
település belterületén a kóbor állatok befogására –  létrejött vállalkozási szerződésről szóló
tájékoztatást vegye tudomásul.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi
határozatot hozta:
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A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata és Minárcsik
Sándor egyéni vállalkozó között - a település belterületén a kóbor
állatok befogására –  létrejött vállalkozási szerződésről szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Még lenne valami?

Bognár     Ferencné     képviselő: Magvas András jelezte, hogy a Rózsa közben lenne egy
problémás ház, ami tele van szeméttel és lenne egy ablak, amit csak el kellene szeparálni az
utcáról, hogy megoldható-e. 

Kovács     László     alpolgármester: Téglával, vagy mivel?

Holczinger     László     képviselő: OSB lappal be kell szegelni, aztán kész. 
 
Bognár     Ferencné     képviselő: OSB lappal. Igen. És még valami, Gerecs István
rendőrőrsparancsnok helyettes ideszólt, hogy Meggyeserdőn minden rendben van.
Polgármester urat nem érte el telefonon. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát mivel testületi ülésen vagyunk.

Bognár     Ferencné     képviselő: Én is. Jelentem. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Az a baj képviselő asszony, hogy ön a zárt ülésen is tartja a
kapcsolatot a külvilággal.

Több napirendi pont nem volt a Ferenczi Gábor polgármester megköszönte a nyilvános
ülésen való részvételt, és az ülést 19:22 órakor bezárta.

Kmf.
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