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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi;
valamint Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságainak 2017. február 21-én (kedden)
13:40 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Holczinger László bizottság elnöke
Kozma György
Cserny Pál                      bizottsági tagok

 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:
 
Bognár Ferencné        
Kozma György  bizottsági tagok 

Távolmaradásukat előzetesen nem jelentették be:
Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja
Mayer Gábor Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnök; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
tagja
Horváth Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja
Séfer Hajnalka Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

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

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Vörös Istvánné jegyzőkönyvvezető



Jelen van még 1 fő érdeklődő állampolgár.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Köszöntöm az ülésen
megjelenteket. Megállapítom, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése
határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van.

A nyilvános ülést megnyitom.

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

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke  : Javaslom, hogy az írásban
kiküldött  napirendeket  tárgyaljuk  meg,  valamint  még  lesz  a  vegyes  ügyek  keretében  2
napirendünk. A jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt.

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

N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

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

Ferenczi Gábor
polgármester

2./ Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti terve Ferenczi Gábor
polgármester

3./ Startmunka program – Mezőgazdaság – öko gazdálkodás Ferenczi Gábor
polgármester

4./ Gázolaj felhasználás Ferenczi Gábor
polgármester

5./ Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde támogatási kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

6./ Városi rendezvénynaptár Ferenczi Gábor
polgármester

7./ Vegyes ügyek Ferenczi Gábor
polgármester

Dukán     Gabriella     aljegyző: Óvári Márton a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja, állandó
jegyzőkönyv-hitelesítő hiányzik, ezért jegyzőkönyv-hitelesítőt kellene választani.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Javasolja, hogy a jegyzőkönyv
hitelesítő Cserny Pál bizottsági tag legyen. Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok
száma 3 fő, a döntéshozatalban 3 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  mai  ülésének  jegyzőkönyv  hitelesítője  Cserny  Pál



bizottsági tag legyen.

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:

44/2017.     (II.   21  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság mai ülésének jegyzőkönyv-
hitelesítője Cserny Pál bizottsági tag.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Megmondom őszintén. Ugyan
sietünk, de két olyan  napirendet kellene előtte megtárgyalnunk, ami a költségvetésünket
befolyásolja, az egyik a Devecseri  Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti terve, a másik
pedig a Városi rendezvénynaptár.

A  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  3  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  egyetértett  a
javaslattal.

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

2./     Napirendi     pont:

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti terve

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A  Devecseri
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  elkészítette  az  üzleti  tervet.  Az  üzleti  terv  az  két  fő
tevékenységi  körből  tevődik  össze.  Az  egyik  a  közfeladatok  ellátása,  a  másik  pedig  az
úgynevezett használtcikk piac üzemeltetése. A használtcikk piac üzemeltetésére én külön nem
akarok kitérni. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Én igen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Akkor  majd.  Kezdjük  az
elején.  Az  üzleti  terv  külön  feladatokra  van  elkészítve.  Van  egy  úgynevezett  zöldterület
gondozásra.  Aztán  van  a  Várkertgondozásra.  A Lakóparkra.  Meg  a  többi  területeknek  a
fűnyírása és az úgynevezett közterület tisztítása. Mindenhol le van bontva főre, hogy melyik
területre  hány  főnek  a  bére  és  tulajdonképpen  milyen  dologi  kiadási  költségek  vannak
meghatározva. Az elsőnél a zöldterület rendezésnél 15 millió forint van.  Gyakorlatilag ez a 4
főnek a bére, azoknak a járulékai, üzemanyagköltség és a kis értékű eszközök. Itt azt kérném
egyébként az ügyvezető igazgató úrtól, hát a bérek azok adottak, azokat nem lehet egyelőre,
de az üzemanyagköltségeknél és az alkatrészköltségeknél.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Az alkatrész és üzemanyagköltségeknél a 2016. évi költségek



lettek figyelembe véve. A könyvelő iroda segített ezt összeállítani. Az igazság az, hogy tavaly
pl.  az  egyik  traktorunknak  egy  nagyon  nagy  problémája  volt  és  nagyjavításra  került.
Gondolom, hogy emiatt is magasabb összeg lett figyelembe véve. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Így van.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ha idén nem romlik el,  akkor ez nyilvánvalóan kevesebb
lesz.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Így van.

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: Az  üzemanyagot,  azt  mi  folyamatosan  vezetjük.  Az
üzemanyagnál. Hogy négyszer, vagy nyolcszor kell nyírnunk, nyilvánvalóan ez majd függ az
időjárástól. A tavalyi év egy csapadékos év volt. A tavalyi év volt az, hogy az emlékpark nem
száradt ki, és nem győztünk nyírni. Na, most azt nem tudhatjuk, hogy a következő nyár mit
hoz. Lehet, hogy több lesz. Lehet, hogy kevesebb. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: A  következőt  tudnám
javasolni, mivel az üzemanyag 100,-Ft-tal olcsóbb, mint tavaly ilyenkor volt. A traktor úgy
néz ki, hogy rendbe van. Én ezt a 3-at 30 %-kal, én nem tudom, hogy ez a MEX-491 mit
takar? 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ez a Toyota.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A nagy teherautó?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igen.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor a másik kettőnek a
költségét egy 30%-kal csökkentsük, aztán majd meglátjuk. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Akkor a 1.500.000,-Ft-ból 500.000,-Ft lesz.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Nem, hanem az 1.600.000,-Ft
+ 1.500.000,-Ft összegét azt 30 %-kal csökkentsük.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ja, értem. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Akkor az mennyi lesz 1.600.000,-Ft + 1.500.000,-Ft? 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Durván 900.000,-Ft. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen mínusz 900.000,-Ft. Nem
tudom, hogy növény pótlására a Várkertben, mert megkapjuk ott a pénzt rá.  

Ács Attila ügyvezető igazgató: 200.000,-Ft lett írva. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Mert, oda  megkapjuk  a
támogatást.



Ács Attila ügyvezető igazgató: Azért van ez külön megosztva.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó,  akkor ez itt  marad.   A
zöldterületek  rendezése,  meg itt  a  fűnyírás  a  Kórház  előtt  meg  a  többi  területeken  ez  itt
nincsen külön?

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: Itt  annyit  számoltam  ki  elnök  úr  kérésére,  hogy
összességében, tehát a helyrajzi számok alapján 376.171 m2.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Akkor  ez  a  zöldterületek
rendezésében benne van. 

Ács Attila  ügyvezető  igazgató: Tehát  ez  igazából,  így  ahogy a  költségeket  számoltuk  a
zöldterületekre ez 66,-Ft-ra jön ki négyzetméterenként. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: De az benne van az, amiben
az előbb megállapodtunk.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Bérre.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor a közterületek tisztítása
itt 11 millió forintos általános költséget terveztél be. 

Mayer Gábor Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
tagja megérkezett az ülésterembe. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Az üzemanyag és az alkatrész itt tulajdonképpen a kukás
autónak, ami tartalmazza a műszakit, minden évben műszaki vizsgáztatni kell. És ennek az
üzemanyagköltsége, alkatrész költsége, tehát műszaki vizsga évenként, tehát a kukás autóról
beszélek.  Nem  tudom,  hogy  van-e  rá  mód  és  lehetőség  arra,  mivel  úgy  látom,  hogy  a
legnagyobb igénybevétel az a használtcikk piacnál lesz ennek az autónak igazából, meg még
egy kis temetői hulladék elszállítását tudjuk végezni. A múlt héten 5 napból 3 napot volt a
piacon. Úgy néz ki nem lesz elég a 11 munkanap a piachoz menni. Eddig 100 mázsa szemetet
szállítottunk  el  csak  a  piacról.  De  a  piacon  meg  sem látszik,  hogy 100  mázsa  szemetet
szállítottunk el. Teljesen külön van a költségvetése a piac üzemeltetésének. Az Áfáját lehet
ennek.  Tehát  minden  külön  van.  Külön  számlaszámon.  A teherautónak  a  költségét  ezt  a
költséget, amit felsoroltam azt hogyan tudjuk áttenni költségként a piacra? 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Úgy, hogy külön kell kötni
egy megállapodást arra, hogy ez a piac. Ott van foglalkoztatva.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ez 80 %-ban ott lesz igen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Oda  kell  költségezni  a
szemétszállító autót, meg a többit. 
 
Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: Az  Agrokémiával  kötött  szerződés  alapján  kértem  az
Agrokémiát, hogy a kukás autónak az üzemanyag fogyasztását, azt teljesen külön számlázza,
akkor mikor mi csak a Meggyeserdőre használjuk. Oda tudjuk a költségét tenni. 



Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen. Akkor gyakorlatilag ez a
költség átmenne oda.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Itt  egyedül  a  közterület
tisztítása.  Azért  azt  is  tisztázni  kell,  mert  zömmel  a  közterületek  tisztítását,  azt  a
közmunkások, illetve.

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: Igazából  ugye  a  teherautó  sofőrjéről  beszélünk.  A két
teherautó sofőrjéről, és két fő bér és járulékáról. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: De akkor ez átkerül, mivel ott
van. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ha tudunk arányosítani, akkor úgy kerül át oda.

Ferenczi Gábor polgármester: De arányos rész, arányosan.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó, akkor ezt arányaiban át
kell tenni oda. Maga a téli csúszásmentesítés. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Maga az anyagköltség.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó, akkor ez majd maradjon
ott bent.

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: Kisebb  tételt  nem  lehet  venni.  Na,  most  ezt  ugye
csökkentené,  hogyha  két  település  vásárolna  anyagot,  hogyha  Noszloppal  vásárolnánk
csúszásmentesítő anyagot. Viszont azt nem tudjuk, hogy mennyi csúszásmentesítő anyagra
lenne szükségünk, ugye azt azért nem tudjuk.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó. Attila az idő rövidsége
miatt oszd el kettővel és akkor utána tedd be ide.

Dukán Gabriella aljegyző: Melyik számot?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Ez  a  közterület  tisztítás,
hulladékszállítás.

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: Tehát  ezt  osztom kettővel.  Tehát  az  a  használtcikk  piac
tulajdonképpen. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor ez így tulajdonképpen
rendben van. A szerződést, ami ide beletettél azt szigorúan be kell tartani, az betervezésre
kerül. Ennek majd megnézzük mennyi lesz a végösszege. Tehát akkor ez nem mínusz 43,
hanem mínusz 30 valamennyi lesz most a végösszege.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igen, igen.



Kovács László alpolgármester megérkezett az ülésterembe. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó.  A másik része,  ami az
úgynevezett  használtcikk piac,  amire szintén készítettél  egy részleteset.   A költségvetésbe
betesszük a 16.200.000,-Ft-ot. A te dolgod az, hogy azt biztosítsd a 16.200.000,-Ft és plusz
még egy 4-5 millió forint nyereséget és akkor rendben leszünk.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Vegyük ezt komolyan Laci. Nekem egyébként itt az a véleményem, hogy ő
ugye azt mondta, hogy kb. 6.000.000,-Ft volt a tervezés szintjén.

Ács Attila  ügyvezető igazgató: A mi  számításaink szerint.  De ugye ebben vannak olyan
költségek, jegyző urat kérdeztem. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tagja: Csak akkor menjünk abba az irányba is, hogy a költségeket, a ráfordításokat,
amit időarányosan kellene, hogy ráfordítódjon a piacra, maga az árbevétel,  ami egyébként
realizálódik ott. Tehát azt párhuzamosan tartsuk úgy nyilván, hogy ráköltöttük, vagy ha nem,
hogy  gyakorlatilag  tudjuk  azt.  Ne  az  legyen,  hogy  az  árbevételünk  megnyugtatóan
megmutatkozik a költségek meg egyszer majd ott módosítani fogják az eredményt. Tehát ez
mindig együtt jelentkezzen az a költség, amire mi egyébként azt mondjuk, hogy arányosan
osztunk velük. Az árbevétel ez szembe legyen állítva. Gyakorlatilag legyen megfogalmazva
az,  hogyha  te  6.000.000,-Ft-ot  mondasz  erre,  hogy te  ennyit  tudsz,  az  Önkormányzatban
tudatosodjon, hogyha ez a helyzet, hogyha 6 millió forintot akar hozni, akkor ez kvázi az
Önkormányzat ezt vagy elfogadja, vagy nem. Tehát, ha nem fogadja el, akkor időben kell,
hogy ezen változtasson az Önkormányzat. Ne a végén, amikor egyébként bejön a jóslat, hogy
16 milliót terveztünk és nem lett belőle más csak 6 millió, mind, ahogyan ezt megtervezted.
Azért mondom én ezt, hogy idejekorán kell rendezni. Tehát igen is szembesülni kell azzal,
hogy ő azt mondta, hogy 6 millió forint.  Akkor 10 millió forint kell még.

Holczinger László Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság elnöke: Negyedévenként  beszámol
majd az Attila. Minden negyedévben lássuk majd, hogy tulajdonképpen, hogy fogunk állni.

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

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor tudjuk azt mondani,
kérem szépen, módosítani így is úgy is módosítani kell a költségvetésünket azt tudni kell,
hogy lehet, hogy kapunk még valami támogatást. Lehet, hogy kevesebb lesz, és nekünk többet
kell oda tenni bizonyos dolgokra. Azért ez a szabadsága megmarad a Képviselő-testületnek,
bármikor  hozzá tudunk nyúlni.  Ezt  be  kell  lőnünk.  A mostani  költségvetésünket  úgy kell
összeállítani,  hogy olyan jó legyen, hogy ebből  tudjuk, hogy hogyan tudunk gazdálkodni.
Teljesen spiccre fogjuk állítani. És azért majd a dologi kiadásoknál ott még szerintem minden
intézménynél törekedni kell ugyan így, ezzel az eszközzel, amit a Kft.-nél eszközöltünk, hogy
igen csökkenteni kell a dologi kiadást. A béreket nem, mert azok ott vannak.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Igen. Én azért mondom azt, hogy rögzítsük a múltkorit, nem figyeltem rá, de
egyébként kellett volna rá figyelni, ő mivel, mint megbízott vezető csak ennyit tervezett, mi



pedig betettük a 16 millió, azért mert mi más szemszögből gondolkoztunk. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Gyuri  ezzel  nincs  semmi
gond. Mi azt tettük be egyébként tervezési szinten, ami a bérletből befolyt eddig.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Én értem, mert minden összefügg mindennel.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Mert hogyha ott több lesz,
akkor ott tudunk húzni. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Akkor az ott  jó lesz tulajdonképpen,  hogyha több lesz.  Csak nehogy az
legyen a vége, hogy ne azért legyen a fejük véve, mert kvázi mondjuk nem hoztak 16 milliót. 

Ferenczi Gábor polgármester: Nem arról szól ez a történet. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Értem én. Azt mondja, hogy 6 milliót
hozott most az Attila tervezetben. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ezt számoltuk ki.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ez a szám megnéztem novemberben,
amikor tárgyaltuk, amit hoztál az köszönő viszonyba nincs.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Több volt. 11 millió. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Maradjunk annyiban, hogy több volt.
Annyit  értek  az  alatt,  hogy most  itt  van  előttünk egy szám.  Indokoljuk meg,  hogy miért
állítottuk be a 16 milliót, hogy egyrészt védve legyen, másrészről pedig szorongatni lehessen,
hogy a 16 milliót,  ha nem haladja meg,  el  kell  érni.  A másik,  ami még kérdés lenne,  ha
mennek át eszközök a piacra.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Eszköz nem megy át, csak költségek. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Jó rendben. Hogyan megy rá? Külsős
cég áron dolgozik nekünk az a gép ott, vagy bérleti szerződés alapján? Mert nagy különbség 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Önköltséggel. A másik felén is
önköltségen szerepel. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Egy költségen belül. Egy költség csoporton belül számolhat el. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hiszen most átadtuk a kukás autót.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Cégen belüli.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A bérleti szerződés az megint más,
minthogyha önköltségen dolgozik nekünk valaki. 



Ferenczi Gábor polgármester: Saját tevékenység.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság;   valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság  tagja: Saját tevékenységét végzi. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Saját tevékenységét végzi. 

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság tagja: Így rendben van.  Mindjárt  lesz  is
csökkenés a szemétszállításnál. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Azért  mondom,  hogy  időarányosan  legyenek  azok  a  ráfordítások,  a
szükséges összegek kimutatva. Tudjuk azt, hogy mennyit nem fordítottunk rá. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Bérleti szerződést köt és akkor jó.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Nem bérleti szerződést köt,
kötünk, hanem ő a saját feladatát így fogja ellátni önköltségszámítás alapján. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Minden héten az Önkormányzatnál a polgármesternek le van
adva  a  bevételek,  kiadások  napi  szinten.  Igazából,  amiről  az  előbb  beszélgettünk  itt  a
dolgozók bére és az üzemanyagról nem vállalkozás jellegű. A másik az, ami nem tisztázott,
amit valahogy tisztázni kellene, én a mostani számítást úgy tudtam alapul venni, ami valós
megkötött szerződés. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Gépkocsivezető fizetése, üzemanyag.
Hol van akkor még a javítás, hol van az amortizáció és az egyéb?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ezért nem lett ez. Ez merült fel bennem.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Te is azt mondod most. Pontosan kell
fogalmazni. Elnézést. Pontosan fogalmazzál, mert beszorulsz.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Elmondtam. 

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Nem  csak  a  bér,  nem  csak  az
üzemanyag. Hanem annak üzemeltetésére, rakodó, egyébköltségek 80 %-a.   

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ennek a költsége nem csak a Kft.-t, hanem a piacot is terheli. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Számszerűsíteni kell. Ezt tisztázni kell,
mert te foglalkoztatod őket.

Ács Attila ügyvezető igazgató: A másik azt tudom mondani, hogy azokat a beruházásokat,
ami nagyon fontos azokat megcsináltuk. A kamera, a villany téma. Ezek a leges legfontosabb
dolgok. Ugye időben el kellene kezdeni, mert most a tegnapi nap 1.390.000,-Ft-os Áfát már
be kellett fizetni. De hogyha már a kamerarendszer, a számla elkészül, akkor ez csökkentheti
a befizetéseket. 



Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen ez minden hónapban úgy
is elszámolásra kerül.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igen ez havi. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Negyedévente beszámolsz a
Képviselő-testületnek.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Havonta ez elszámolásra kerül.  Havonta kellene ezt nekünk tudni.  Azért
kellene  neki,  mint  egy napközisnek  itt  megjelenni  minden  alkalomkor  hó  végén,  amikor
bizottsági ülést tartunk. Hogy egyáltalán mi is képben legyünk, hogy ne negyedévente. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én ezzel egyébként egyet tudok érteni.  Én hetente kapok
jelentéseket. Hetente látom, hogy mennyi az eredménye a piacnak. Azt is tudjuk, hogy most
lesznek nagy beruházások, amiket ki kell fizetni.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Meg tudjuk értékelni igazából magát a piacot.

Ferenczi Gábor polgármester: Igazából lehet beszámoló havonta a rendes testületi üléseken.
 
Ács Attila  ügyvezető  igazgató: Elnézést  kérek.  Én igazából  azt  szeretném,  igaz,  hogy a
piacüzemeltetés  a  mi  feladatunk,  de  azok  a  nagyobb  beruházások,  mint  a  villanynak  a
helyreállítása, az érintésvédelem, egyebek, a kamera helyreállítása. Tehát azok az összegek,
amik árajánlat alapján vagy a testület, vagy a bizottság, aki ezt elfogadja és a szerződést a
Városüzemeltetési Kft. megkötheti a kivitelezővel, hogy végezze.

Ferenczi Gábor polgármester: De ebben is állapodtunk meg. 

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igen. Csak nehogy az legyen, hogy most van egy árajánlat az
Önkormányzatnál a kamerarendszerre.

Ferenczi Gábor polgármester: De az kevés, még kettő kell.

Ács Attila ügyvezető igazgató: De nem az a baj. Mire még kettőt beszerzünk, mindig jönnek,
hogy még mit loptak el, hogyan lopták el. De ennek már működnie kellene, mert bennünket
kár ér. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Attila mivel minden hó 20-ig
kell megcsinálnod az Áfa bevallásodat.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Igen.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Minden hó 20-a után te tudsz
tájékoztatni. 



Ács Attila ügyvezető igazgató: Hónap utolsó ülésén, hiszen minden héten ki van gyűjtve és
ezt a 4 papírt összetesszük, aztán küldjük. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Minden hónapban, mert hó
közben vannak a befizetések, akkor már a munkabérek elmentek kötelezően. Elmentek, akkor
te már azt tudod.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Az előző hónap az már mindig elmegy igen. Vannak új bérlők
is.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor ebben a hónapban ki
tudod fizetni ebből a béreket is.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Hát én bízom benne. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Attila  az lenne a kérésem,
hogy a holnapi testületi ülésre az üzleti tervet ezekkel a módosításokkal

Ács Attila ügyvezető igazgató: Jó. Tehát akkor a Sportpályát írjam hozzá.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen.

Ács Attila ügyvezető igazgató: A tisztításnál pedig felezzem meg.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen.  Így van. A másiknál
pedig a dologi kiadásnál.

Ács Attila ügyvezető igazgató: A dologi kiadásnál pedig mínusz 900.000,-Ft, lefelé.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen. Így van. Akkor legalább
tudjuk, hogy hogyan állunk.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Másik pedig, az azt vélelmezem, hogy arról volt szó, hogy meg lesz hívva a
Felügyelő Bizottság.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Nincs meghívva.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Csak azért, mert a Laci is mondta, hogy jogszabályba rögzített. 

Bendes István jegyző: Nem az rögzített. Hanem az megvan, hogy milyen döntésekben részt
kell venniük.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Hát én másként tudom. Attól függetlenül nem akarok vitatkozni. 

Kovács László alpolgármester: Az ügyvezető igazgató úrnak a feladata az, hogyha ő úgy
látja, hogy meghívja a Felügyelő Bizottságot, mert ő kapja a meghívót. A tulajdonos meg
tudja mondani, hogy szükség van-e a Felügyelő Bizottság véleményére. Vannak helyzetek,



amikor előírja a gazdasági törvény. Stratégiai döntések.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Van már szerződésed igazgató úr?

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nincs.

Kovács László alpolgármester: De ez az igazgató úron múlik. Tehát az ügyvezetőn múlik,
hogyha ő meghívja a Felügyelő Bizottságot, meg a tulajdonosán. A tulajdonos képviseletében
eljárhat.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor a következőt kérném.
Aki a Kft.-nek az üzleti tervét ezekkel a módosításokkal elfogadja. 

Bendes István jegyző: Azért azt tegyük hozzá, hogy az üzleti terv a legnagyobb dologban
sántít, hogy nincs bevételi oldala. Hát az az igazság e miatt a javaslatom, ezt nyugodtan el
lehet  fogadni,  a  költségvetési  oldalon.  Miért  ne?  Valahonnan  el  kell  indulni,  azért  ezen
dolgoztak tisztességgel, rendesen, de nem látunk rajta bevételi oldalt. Ez az üzleti terv nem
üzleti terv azt tisztázzuk. Amit beterveztünk induló számot, a 11 milliót és a 9 milliót, az 20
milliót,  azt  hagyjuk  ott,  az  biztos  támogatás  a  Kft.  felé.  Elvárás  kell,  hogy  legyen  az
Önkormányzat  részérről,  hogy a bevételi  oldalát  az továbbra  is  növeljük.  Úgy gondolom,
hogy vissza  kell  térni  a  Kft.-re  folyamatában és  akkor  fog működni  a  dolog.  Minden hó
végére, ami a rendes ülés mi tudjuk hozni. Nem tudom, hogy az ülésre kellene hozni, hanem
inkább az előtte lévő bizottsági ülésre.
 
Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Azt mondom én is. 

Bendes István jegyző: Hozzuk mindig a piacnak az aktuális állapotát. Ha igazgató úr tudja
nekünk adni az egyéb adatait is. Megbeszéljük, ha tudja adni, majd megoldja. Akkor azt is
hozzuk a bizottságnak. És akkor gyakorlatilag eljutunk oda, hogy akkor folyamatában szinte
napi szinten látja a város vezetése, hogy hol van gondja, problémája, hol kell segíteni, hol kell
tennie és akkor a Kft. szerintem pár hónap alatt ezekkel a folyamatos dolgokkal helyére fog
kerülni. Még mindig ott tartunk a Kft.-vel, hogy van és az Üzleti a terv, a bevételi oldalt
abszolút nem tervezett. Gyakorlatilag nincsen tiszta képünk. Tehát jó lenne egy oldalon látni.
A piac oldalán is jó lenne így berakni. De lehet látni, hogy jelenleg is több pénze van, mint
ami itt a tervezetben szerepel bevételi oldalként és kiadási oldalon. Tehát már nem stimmel az
Üzleti terv, mert a jelenlegi pár hónap alapján, ami ide be van írva, az nem felel meg annak,
ahogyan ma áll. Tehát, ha most nem így állna, akkor mi most azt mondtuk volna, hogy nem
indítjuk el 1,3 milliós elvételeket. Mert hogyha az lett volna az eddigi elszámolásaiból a Kft.-
nek, hogy ehhez nincs meg a fedezet, akkor ez fel sem merül.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. 

Bendes  István  jegyző: Az  látszik,  hogy  ez  a  fedezet  rendelkezésre  áll.  Mind  amellett
mindenki tudja, hogy a piac bevételi oldalán ez a legrosszabb időszak. Hideg van, fagyok
voltak, nem rég óta üzemeltetünk, de ennek ellenére szerencsére jól dolgoznak. Még egyszer
meg kell dicsérni Attiláékat. Polgármester úr mondja, mindenki megdicsérheti Attiláékat, a
csapatot, az ott levőket. Igen is eredményes munkát végeznek. És ez az eredményes munka,
amit végeznek, ez látszik a számokban. Le fogjuk tenni minden hónapban a testület elé, a
bizottság elé, hogy vitassák meg. Látni fogja a bizottság, a testület, hogy döntést kell-e hoznia



amiatt, hogy ő ezt csökkentse, hagyhatja, javul-e a Kft. ehhez képest, a bevételi oldal meg
marad. Tehát úgy gondolom, hogy ezek között azért jó lenne, jó nagy betegsége az, hogy ez itt
kiadásokkal  számol.  Bevétellel  igazából,  ami  a  Kft.  tehetsége,  tudása  tud.  Ugye  azzal  se
számol,  amit  mi  is  tudunk  mind  a  ketten,  ami  a  bizottsági  ülésen  is  elhangzott,  hogy a
Startmunka-programban  is  vannak  olyan  folyamatok,  amelyeket  a  Kft.-vel  tudunk
megoldatni.  Az piaci  alapon bevétel  lesz.  Tehát  nem önköltségen fogja felénk elszámolni,
mert  nem önköltségen kell  elszámolnia egy ilyen pályázatban lévő számlázással.  Teljesen
korrektül  elszámolhatja.  Nem  szerepel,  bevétel  nem  szerepel.  Nem  szerepelteti  az  üzleti
tervben azokat a dolgokat sem, hogy hol vannak azok az Áfa megtakarításai a Kft.-nek. Itt
bruttó költséggel számol, hol ott ennek a kiadási oldalnak vannak olyan Áfa visszaigénylési
jogosultsága is a Kft.-nek a részére, amit szintén nyilván megéri.  De most kaptunk egy jó
kiadási oldalt. Kaptunk arról képet a munkavégzéséről, hogy mi mindent tesz ez a Kft.-nk a
városban. Tehát szerintem ezt most nagyon szépen kidolgozták Attiláék és dicséret érte. De ez
még a szónak abban az értelmében, hogy azt mondom, hogy üzleti terv ez messze nem felel
meg annak. De annak tökéletes, hogy azt lássuk már, hogy mi mindent tett Devecser város
kft.-je a városért. És ezen az üzleti terven el lehet indulni és el is kell indulnunk ezzel. El is
fog indulni a költségvetés azzal, hogy 20.000.000,-Ft-ot biztosítunk előre a Kft. részére. És a
havi egyeztetések során, nagyon hamar látni fogja a Képviselő-testület, hogy hogyan áll a Kft.
És időben fogja látni, hogyha variálni kell, hogy abban a pillanatban megtegye. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen. Köszönöm szépen. Azért
annyit hadd, tegyek hozzá. Az Attilának azért azokat a bevételi forrásokat azért biztosítani
kellene, hogy a Startmunka-programból mit kellene.  Tudja, hogy a Startmunka-programból
mit kellene neki elvégeznie és ennek mennyi az értéke. Mert most jelen pillanatban nem áll
rendelkezésre. Azért tette be egyébként a teljes támogatásra az üzleti tervben az önkormányzat
az összes személyi részt. 

Bendes István jegyző: Egyeztetés történt egyébként. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó. Mert ott van már támpont,
amin el tud indulni. Hogy ez az önkormányzati támogatásból valósul meg, ez a másik oldalon
az árbevételi oldalát tudja növelni ezekből a feladatokból. Akkor teljesen tiszta kép. Én azt
kérném, hogy ezek a javaslatokkal.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Csak egy mondat.  Nem azért,  nem
mosakodni akarok, de jegyző úr mivel, hogy előre vette, én nem akartam szólni, én a bevételi
oldalt nem akartam fitogtatni a nem tudásomat ebben, mert azt hittem, hogy másképpen megy
a számolás. Tökéletesen egyetértek, most már merem mondani, mert összemossuk mindig, ha
neki állunk rendezni, a Kft. leánykori dolgait a piaccal. 

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

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igen. Nem mertem előhozni, de örülők
neki, hogy ezt felvetette, mert ha van neki bevétele, szorítani lehet saját bevételre.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: Azért mondtam, azért vetettük is fel.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Egyből más a piacnak az állása. 



Ferenczi Gábor polgármester: Pali. Külön alszámlán van. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Jó. Rendben.

Ferenczi Gábor polgármester: A piac kiadása és bevétele. Így is állapodtunk meg anno,
hogy az átláthatóság érdekében teljesen külön van kezelve.

Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Nem az  a  gondom.  Lássuk,  hogy
mennyi a bevétele az önkormányzat részéről, van-e saját bevétele tevékenységből, és van a
piacról. Ezzel egyetértünk. Ezt vetette fel a jegyző úr.

Ferenczi Gábor polgármester: De az egy külön történet. Van a piacos.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De mégis mindig összemossuk.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke  : Az két külön kategória. Azért
annyit, hogy a korábbi években a mínusz 12.000.000,-Ft az azért hiányzik a Kft.-nek, ami az
úgynevezett szemétszállításból adódott.  Azért ott az a bevétel megszűnt. Na, most itt  ez a
probléma, és most itt már csak azokra a bevételekre számíthatnak, amiket a pályázatokból, a
Startmunka-programból el tud végezni, meg az egyebekből. Kisebb gazdasági egységeknél
kisebb fűnyírásokkal, vagy egyebekkel. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Bérmunka.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke  : A másik. Azért azt is tudni
kell,  hogy az elmúlt időszakban is, gondoljunk bele a szociális tűzifa szállítását, az egyéb
tüzelő anyagoknak a szállítását, azért ők végezték. 

Ferenczi Gábor polgármester: Azért azt rendezték számlákkal.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke  : Így van. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Azért  mondom  azt,  hogy  a  sportpályánál  is  úgy  kell
megállapodni, hogy ott azért lehet kérni, természetesen.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Én nekem az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy ebben az
üzleti tervben van a bér és a járulékai. Ezt a bért és járulékait, ezt legalább állapítsa meg a
testület, az egyéb összes többi kiderül, azért, hogy az a 10 dolgozó, aki a Kft.-nél dolgozik.
Tehát olyan korú emberek dolgoznak 70 %-ban, tehát 10 emberből 7-nek meg kellett emelni a
minimálbérét, pár évvel a nyugdíj előtt, illetve 1 ember el is fog menni nyugdíjba januárban a
következő évben, hogy úgy lássák, hogy ők ebben az évben is a Kft.-nél fognak dolgozni.
Nem így látják. Így jönnek minden reggel dolgozni. Tehát nem csak a munkamorál, hanem az
egész kedv tönkre megy. Az, hogy ő velük most mi lesz? Én nem tudok választ adni.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Ebbe  kell  beleönteni
mindegyikbe, hogy nem lesz megszüntetve. A feladatot valakinek el kell végezni.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Nem a megszüntetésről van szó, hanem hogy biztosítva van
neki az éves bére és járuléka, ennyi az egész. 



Bendes István jegyző: Kimondta a Képviselő-testület. Határozottan kimondta, hogy a Kft.
nem fog megszűnni.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Fogják nézni, hallják, ennyi. 
 
Bendes István jegyző: Akkor ezt az ülésen is határozottan ki kell mondani. 

Ferenczi Gábor polgármester: Én el fogom mondani az ülésen.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Az, hogy ez megnyugtató legyen.  Én azt  mondom, hogy
ahogy a jegyző úr mondta kidolgozzuk ezt  az üzleti  tervet.  Ennek csinálunk egy bevételi
oldalát.  Kapunk adatot például, hogy a startnál mivel tudunk számlával részt venni. Mivel
tudunk  részt  venni  a  Sport  Egyesületnél,  habár  önköltségről  beszélünk.  Ha  önköltségről
beszélünk, akkor teljesen mindegy, vagy nem, mert eredmény nem képződik. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor megerősítve Attila a
Kft.-re szükség van. Valakinek a feladatot el kell látni. Ennek a finanszírozásáról vagy számla
alapján, vagy támogatás alapján az Önkormányzat gondoskodik.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ez azért nem jó, mert pl. a szociális tűzifát kiszállítottuk. Ez
217 fuvarnak számít helyben. De, hogyha ez pénzeszköz átadásként van, és úgy költjük el,
hogy mindenki értse, vagy hogyha adtunk számlát a pénzügyi irodának, hogy 900,-Ftm3, ha
mi szállítjuk helyben a fát plusz Áfa. Akkor kiállítjuk a számlát és befizetünk 27 % Áfát. Nem
tud az Önkormányzat Áfát visszaigényelni és akkor plusz 27 %-ot buktunk.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó.

Ács Attila ügyvezető igazgató: Ha kapunk rá pénzt, hogy vigyük ki, akkor nincs számla,
nincs Áfa. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó. Ennek a technikai oldalát
ki fogjuk dolgozni. Ki kell dolgozni. És én ezzel a végszóval a vitát lezárnám. Javasoljuk a
Képviselő-testületnek így elfogadásra. 

Dukán Gabriella aljegyző: Milyen módosítás?

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A módosítás az, hogy azokat a
csökkentéseket  elvégzi.  A  használtcikk  piacra  átviszi  azokat  a  költségeket,  ami  a
szemétszállításra  vonatkozik.  A Sportpálya  bevételét  tisztázza.  És azokat  a támogatásokat,
vagy  azokat  a  feladatokat,  amiket  a  Startprogramnál  őneki  kell  elvégezni,  ezt  beépíti  a
bevételi oldalon. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  ; valamint Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság   tagja: A bevételi oldalnál mennyi a várható bevétel.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Így van.

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti tervét I.
olvasatban fogadja el és azt az ügyvezető igazgató részére átdolgozásra adja vissza azzal,
hogy a bevételi oldal kerüljön kidolgozásra, a dologi kiadás kerüljön csökkentésre 900.000,-
Ft-tal, a szemétszállítási költség kerüljön megosztásra feladatellátás szerint.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntésről az ügyvezető
igazgatót értesítse, és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
             Ács Attila ügyvezető igazgató
Határidő: 1-2./ azonnal

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

45/2017.     (II.   21  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
üzleti tervét I. olvasatban fogadja el és azt az ügyvezető igazgató
részére átdolgozásra adja vissza azzal, hogy a bevételi oldal kerüljön
kidolgozásra, a dologi kiadás kerüljön csökkentésre 900.000,-Ft-tal, a
szemétszállítási költség kerüljön megosztásra feladatellátás szerint.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Ács Attila ügyvezető igazgató

Határidő: 1-2./ azonnal

Holczinger László Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor a  költségvetés előtt
még van a Városi rendezvénynaptár. Most kaptuk meg.

Dukán Gabriella aljegyző: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is tárgyalja. Most már
határozatképesek.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó, akkor átadom a szót Mayer
Gábor elnök úrnak. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Köszönöm a szót elnök úr. Köszöntöm az ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozatképes, mivel a
megválasztott 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. 



A nyilvános ülést megnyitom.

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

A jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. 

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendet az
alábbiak szerint fogadta el:

N A P I R E N D

T á r g y :    Előadó: 

6./ Városi rendezvénynaptár Ferenczi Gábor
polgármester

6./     Napirendi     pont:

Városi rendezvénynaptár

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Mayer Gábor Oktatási,  Kulturális  és Sport Bizottság elnöke;  Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság tagja: Ez a rendezvénynaptár már bent volt a múlt alkalommal is. Most van egy
módosított változata is. Én azt javaslom, hogy mivel most kaptuk meg menjünk végig rajta
szépen  sorban.  Igazgató  asszonyt  esetleg  megkérem,  hogyha  hozzáfűznivalója  van,  akkor
tegye meg legyen kedves.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Egy pillanat a Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság is tárgyalja. Én azt szeretném, hogy a tavalyi mértéket, azt semmiképpen
ne haladjuk túl. Jelenpillanatban 2.500.000,-Ft-tal van túl tervezve a tavalyitól. És még külön
van egy másik egy 1.550.000,-Ft-os rendezvény sorozat. A tavalyit azt tartani kellene. Egész
addig, amíg a költségvetésünk nem áll készen és nem lesznek pályázati lehetőségek, addig én
egy mérsékelt rendezvény sorozatot szeretnék látni, mert mindenhol szorít a cipő. Köszönöm
szépen. És akkor megkérem az igazgató asszonyt, hogy lehetőleg figyelembe véve a tavalyi
lehetőségeket próbálják meg megtartani, illetve sokallom a programokat jelen pillanatban. A
Könyvtárnak  a  költségvetésénél  majd  úgyis  megint  el  fogom  mondani  a  véleményemet.
Köszönöm szépen. Akkor átadom a szót. 

Ács Attila ügyvezető igazgató elhagyta az üléstermet. 

Szente-Takács  Anna  igazgató: Üdvözlők  mindenkit.  Az  elmúlt  alkalommal  benyújtott
rendezvénynaptár  vég  összege  ugye  még 11.580.000,-Ft  volt.  Ezt  annyiban módosítottuk,
hogy polgármester úr beleegyezésével az őszre tervezett 3.000.000,-Ft költségű bornapokat
kivette,  vagy  kivettük.  Külön  tüntettük  fel  a  virágok  és  koszorúk  árát,  hiszen  ez  így  is
költségként jelentkezett az Önkormányzatnál, de nem a rendezvénynaptárban. És így most
majdnem 8 millió forint a városi rendezvényeknek az összköltsége. Ez tovább csökkenhet,



hiszen a polgármester úrral ma délután 5 órakor, ha ráér a polgármester úr, a Kék Sziréna
Fesztivál  szervezőivel  tárgyalunk és  a  városnapokra  betervezett  5.000.000,-Ft  csökkenhet.
További  csökkenést  remélünk  ettől  a  találkozótól.  Akkor  fogjuk  megtudni  azt,  hogy  az
5.000.000,-Ft-ból  mi  mennyit  tudunk lefaragni.  A Kék Sziréna  Fesztivál  szervezői  sajnos
előbb nem tudtak időpontot adni a találkozóra. A mai nap fogjuk megtudni azt, hogy mennyi
színpadot tudnak erre biztosítani számunkra. Tehát kell-e külön bérelnünk a városnapokra.
Milyen fellépőket. Egy napos, vagy két napos fesztivált kívánnak idehozni. Tehát ez a mai
találkozótól függ. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez az 5.000.000,-Ft le tud menni a tavalyi 2,7
millióra. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Jó.  Én  azt  kérném,  hogy
minden hogyan vegyük célnak, hogy a tavalyit próbáljuk meg tartani. Úgy, hogy még lehet,
hogy lesz közben lehetőség, de én most megmondom őszintén egy kicsit túlzottnak tartom.  A
költségvetésről még nem is beszéltünk. Azt ott külön ki akarom emelni. Csak ez most itt a
Városi rendezvénynaptárral kapcsolatos.

Ferenczi Gábor polgármester: Bocsánat, elnézést. Elnök úr csak annyit, tavaly úgy sikerült
ezt  a  2,7  millió  forintot  összehoznunk,  hogy  lényegében  a  szombati  napot,  azt  nem mi
finanszíroztuk.

Szente-Takács Anna igazgató: Igen, akkor a szlalom volt.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Tehát  akkor  SES  Sport  Egyesület  bevonásával  tudtuk
megrendezni. Tulajdonképpen az 0,- Ft volt, ha jól emlékszem.

Szente-Takács Anna igazgató: Hát igen 0,-Ft volt. Nem szívesen beszélünk, mobil illemhely,
meg ilyesmi azért kell. 

Ferenczi Gábor polgármester: De néhány százezer forint volt alapvetően.

Szente-Takács Anna igazgató: Igen. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De ezekben még nincsenek
bent azok a járulékos költségek, amit még figyelembe kell venni a dolgozók túlórái.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen. Ezzel tökéletesen egyetértek elnök úrral.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Azért kérném, hogy tényleg
egy mérsékeltebb összegek legyenek. Aztán majd utána visszatérhetünk, hogy hogy állunk.
Lehet, hogy kilátásba kerülnek különféle pályázati lehetőségek, de jelen pillanatban
maradjunk, mert annyira mínuszos a működési költségünk, mert a felhalmozási az úgyis
megkapom, hogyha lesz rá pénz. De működni meg kell. Én nem látom lehetőségét, hogy
valaki meg fog segíteni a kormány részéről, hogy gyerekek megsajnáltalak benneteket, látom,
hogy nem jó a költségvetésetek, támogatást fogtok kapni. Én nem látom ennek lehetőségét. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Hát, amit Mayer Gábor bizottsági elnök úr javasolt, hogy így
végig menjünk rajta a rendezvényeken. Igazából a Székely szabadság napját ugye egy testületi
határozat, vagy önkormányzati rendelet alapján minden évben meg kell ünnepelnie. Tehát itt
kihúzhatjuk a 70.000,-Ft-os költséget. Nem lesz mesejáték és akkor Székely zászló
kitűzésével és egy gyertya, vagy nem tudom mi, kiállítás megrendezésével megemlékezünk,



és akkor így városi rendezvény nem lesz. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ki lehet húzni szerintem.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Jó. Akkor ezt itt kihúzom. A március 15.-e, ha lehet ilyet
mondani lényegében 0 forintos. Koszorúkat kisebbeket rendelünk. A jótékonysági koncertnek
nem ismerjük a költségét lényegében. A bevételből lesz finanszírozva. A Rendőrség napját is
április 24.-én. Polgármester úrral sikerült pénteken egy rövid megbeszélést tartanunk. Abban
állapodtunk meg, hogy egy fogadás lesz vagy a hivatalban, vagy a könyvtárban. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Inkább a kastélyban kellene.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Tehát nekem az ilyen helyszínfüggő, de  az lényegtelen. És
akkor egy Év Rendőre díj átadása. Azt viszont nem tudom, hogy meddig kell benyújtani, nem
néztem meg az önkormányzati rendeletet, hogy az Év Rendőre díj átadását, vagy meddig kell
javasolni az Év Rendőrét.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én azt gondolom, hogy először őrsparancsnok úrral
felvenném a kapcsolatot, hogyha ez a rendezvény maradhat, ha egyetért a testület.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Itt viszont nincs költsége.  

Ferenczi     Gábor     polgármester: És akkor felvenném a kapcsolatot őrsparancsnok úrral, hogy
tegyenek ők javaslatot.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Persze. Csak láttam, hogy van önkormányzati rendelet az Év
Rendőre díj adományozásával kapcsolatban. Nem tudom, hogy mit tartalmaz, de ennyit tudok.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Igen. Itt a kiadási oldalról
nagyon sokat beszéltünk. A bevételi oldalt is kellene nekem valahogy egy kicsit megmutatni.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Ez a Városi rendezvény.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Igen, tudom.

Szente-Takács     Anna     igazgató: A Városi Rendezvénynél.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Hogy a Városi
Rendezvényeknél, de itt is lehetne egyébként, hogy hogyan lehetne csökkenteni ezeknek a
kiadását. Csak arról beszélünk, hogy hogyan lehet a pénzünktől megszabadulni. De, hogy
hogyan lehet esetleg olyan formában, hogy  nem minden működne ingyen, hanem bevételi
lehetőséget is lehetne biztosítani. Azt is meg kellene oldani.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Ez egy teljesen jogos felvetés elnök úr. Az a probléma, hogy
a tavalyi évben már feladtuk annak a lehetőségét, hogy a gyerekszínház, vagy a gyerekkoncert
pénzes  legyen. Már Devecserből sem hozzák át a gyerekeket az Óvodából az utca  másik
oldaláról a gyerekkoncertre, az ingyenes koncertre. Akkor.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor  miért  kell  ezt
megtartani?



Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen. De akkor nem tartunk. Tehát akkor értelemszerűen nem
tartunk. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De, ha az intézmény nem
igényli, akkor nem tartunk.

Szente-Takács     Anna     igazgató: De azért én úgy gondolom, hogy azért a szakmai munkához
azért hozzátartozik minimális gyerekelőadás, vagy egy koncert megtartása.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Közösen az intézménnyel,
azért előtte, le kellene szondáztatni az intézményvezetőkkel, hogy van-e rá igény.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Van igény rá. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Mert hogyha nincs igénye,
akkor azt mondja, hogy jó kultúrházban megszervezték, de  mi nem akarjuk átvinni a
gyerekeket, akkor kinek adják elő? 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Hát a félteremnyi gyereknek adták elő. 

Bendes     István     jegyző: Csak annyit szeretnék szólni, hogy a  költségvetési rendelet oldalát
nézve, ennek  az itt szereplő összes összegnek a fedezete ott van. Mi beterveztük abban az
összegben, ami jelen pillanatban van. Azért mondtam, hogy a költségvetésünk nem olyan
rossz. A működési hiány pár millióra van a hatmilliárdot  meghaladó költségvetésben. Tehát
bőségesen van nekünk annyi tartalékunk, hogy ez a költségvetés elbírható lesz. A Könyvtárnál
10 milliót meghaladó nagyságrendű betervezett a rendezvény összeg. Azzal  indultunk,
betettük a dolgozói bért. A 10 millió forintunk ott van. Ebből takarékoskodhatunk és
húzhatunk ki, de azt a kétségbeesést nem kell elkövetni még véletlenül sem, hogy ennek a
fedezetét mi már beterveztük. Tehát mi ekkora nagyságrendet mi már beterveztünk ebbe a
költségvetési rendeletbe. Ennyi összegünk van. De ebben bármennyit spórolunk, bármennyit
meg fogunk azzal, hogy pályázattal beszerzünk, azzal tulajdonképpen csak a magunk
lehetőségeit javítjuk. De azt gondolni, hogy ekkora nagyságrendű kiadást, annyira
aláterveztük volna a költségvetést, hogy nincs bent. De bent van. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Hát akkor meg azt kell
csinálni, hogy a költségvetés folyamatában ki kellene húzni és akkor beírni a tavalyi számot,
amikor a fedezet megvan. Akkor nem kell nekünk részletesen végig menni.  

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat elnök úr. Csak annyit, hogy a költségvetési szám
ismeretében tud tervezni bárki a programokat. Ha marad az a szám, ami most jelenleg bent
van, ami be van írva, ami erre vonatkozik, akkor ugyan úgy lehet maradni, nem kell
finomítani a rendszeren. Akkor kell finomítani, ha nincs meg. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor nem is kell végig
menni a Rendezvény naptáron. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Azért annyit a tavalyi év tanulságait alapul véve arról
beszéltünk is, hogy idén racionalizáljuk a rendezvényeket. Tavaly volt olyan, hogy volt egy
hasonló témájú koncert adott esetben pénteken, volt vasárnap. Volt egy gyerekelőadás



pénteken, volt egy vasárnap is. Tehát ebben az évben azt gondolom, hogyha látjuk, hogy a
tavalyi évből indulunk ki, hogy ilyen rendezvényeket fogunk tartani, akkor én ebben tudom jó
szívvel támogatni, hogy 3 napon belül lényegében ugyan azt a célközönséget kétszer is
megszólítjuk. Erre viszont rengeteget meg lehet spórolni. Tehát ezt más jeleztem is, a
Rendezvénynaptárban eszerint szerepel, az idősek karácsonyát, az idősek napját, a szociális
dolgozók elismerését, pl. ezt a három rendezvényt, ami tavaly külön volt megtartva, legyen
egy napon lerendezve. És mikulás környékén is én azt gondolom, hogyha tudunk tartani
Advent vasárnapján egy rendezvényt a gyerekeknek, akkor teljesen felesleges csütörtökön is
egyet tartani, ha a Képviselő-testület úgy dönt. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Igen. Hát akkor nem is kell
ezzel foglalkozni, ezzel a rendezvény naptárral. 

Kovács     László     alpolgármester: A költségvetés megalkotása után érdemes vele foglalkozni.
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor tulajdonképpen ezt a
témát le is zárhatjuk. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: De azért arra jó a rendezvénynaptár, hogy nagyjából látjuk,
hogy mi történik.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Igen. Akkor csak a számot
kell javítani. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Én azt gondolom, hogy hagyjuk meg a Városnapoknál az 5
millió forintot. És inkább legyen az a kellemes meglepetés, mint tavaly. Tavaly is ugye szinte
egy kétszer akkora összegre volt betervezve, mint amiből végül kijött.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tehát nyugodtan hagyjunk magunknak mozgásteret. Én
javasolnám, hogy így fogadjuk el, ahogy igazgató asszony elénk tette. Ezekkel a
rendezvényekkel és ezekkel az összegekkel.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Azzal a kiegészítéssel, hogy a
létszámnál azért a tavalyi számot rögzítsük.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Mennyi volt a tavalyi?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: 5.156.000,-Ft, most meg
8.000.000,-Ft.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem ezt azért hagyjuk bent, mert tavaly sem. Ez a tény
volt az 5.156.000,-Ft. Tavaly is több volt betervezve, csak a Városnapokat a feléből ki tudtuk
hozni az betervezetthez képest. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Ez mind nettó.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ja, megvan. A hang
technikusnak a 2.000.000,-Ft-ja innen kiesik, akkor már ott is vagyunk.



Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen, Irodavezető Asszony átrakta ide. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó, akkor megegyeztünk.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem el kellene fogadni így. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De a hang technikus nélkül. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor az az összeg, ami ott
van, az akkor 5.000.000,-Ft.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: 5.700.000,-Ft. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor annyival. Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság, aki így.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Akkor mennyivel?
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: 5.000.000,-Ft-tal.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Ez nettó összeg?

Bendes     István     jegyző: Igen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Egyelőre bent hagytuk az 5.000.000,-Ft-ot a Városnapokra?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ebből lejön a hang technikus.

Kovács     László     alpolgármester: Szerintem 11.000.000,-Ft-tal van bent. Hát itt valami
félreértés van. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Hát itt lejön a hang technikus.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ha leveszik a 2.000.000,-Ft a hang
technikusra, akkor marad ott 5.000.000,-Ft pont annyi van a Városnapokra. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor a 11 millió forintot csökkentettük a Városnapokkal?

Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor marad 8 millió.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Ami a 16. oldalon van, ez 7.998.000,-Ft nettó.



Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Ennyire csökkentettük. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Ez a nettó.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem ezt kellene elfogadnunk. 

Bendes     István     jegyző: Ez lenne a nettó összeg. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: És akkor ez csak a városi, mert az intézményi
rendezvénynaptár utána következik.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor az megint egy külön
összeg.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen. De akkor még nem ismertük a városi igényeket. Mert
még előtte kellett a költségvetést beadni, mielőtt megszületett a Rendezvényterv.  

Bendes     István     jegyző: A költségvetésben arra, jó, hogy lássa mindenki, hogy milyen
költségek várhatók. Azért több tételből áll össze a Könyvtárnak, ha mindegyik részét nézem,
akkor bőségesen is, takarékosan oda figyelve, egyéb támogatásban, az odarakott hang
technikusi bérben.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     az     Oktatási,     Kulturális     és
Sport     Bizottság     tagja: Csináljuk a költségvetéssel együtt. Mert most elkezdődik, hogy mi
van bent, hogyan van. Akkor egyben el tudja mondani a rávonatkozóját. Gondolom, el akarja
mondani. És akkor gyakorlatilag az egészet egybe nézzük. Mert abból ki tudunk venni egy
összeget, meg tudjuk határozni. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó. De a költségvetésnél, azért
nekem még van kérdésem.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     az     Oktatási,     Kulturális     és
Sport     Bizottság     tagja: Jó persze. Azért mondom. Azért csináljuk egyben. Legyen egy tétel
egyenként. Van még más is hozzáfűzni való az intézményvezetőnek.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Azért a Rendezvénynaptárt külön el kell fogadni, mert legyen
meg.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     az     Oktatási,     Kulturális     és
Sport     Bizottság     tagja: Bent van a költségvetésben, nem?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hét ez egy külön napirendi pont volt.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     az     Oktatási,     Kulturális     és
Sport     Bizottság     tagja: Értem én, de abban megtárgyaljuk, aztán kész.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megmondom őszintén, hogy
ez a részletes, akadozó információ arra jó, mert különben nem tudom, hogy merre járók. 



Kovács     László     alpolgármester: Igen, arra jó, hogy tudjon a testület körbe menni a
költségvetésben mennyit szán.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó. Csak azért mert tegnap
direkt bementem a Kingához, hogy átbeszéljük ezeket a dolgokat. Akkor megegyeztünk
valamiben. Most megint ott vagyunk, hogy kapunk információkat. De ez nem ott van, hanem
ez itt van, az ott lesz. Így nem lehet egyébként egy vitát lefolytatni. A következőt. Egy nagyon
egyszerű példa. Ha valakinek otthon a költségvetésében rendelkezésre áll 500 ezer forint,
akkor hiába akar elmenni 1 millió forintos kirándulásra hitel felvétel nélkül. Racionálisan kell
gondolkodni. Nem így van?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Elmondom másként. Az eredeti költségvetés a múltkori
tervezetben az mennyi volt, mert az eredeti részleteset én most nem hoztam el? 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Az maradt a tavalyi. Az a 6 millió + Áfa.     

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Akkor az 6 millió nettó. És akkor, amikor az volt a
múltkori ülésen, hogy a hang technikus bérét mi vegyük ki, mi nem vettük el az intézménytől,
hanem a hang technikus illetményét és járulékát a 7 millió forintot, odatettük a rendezvény
sorra.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Hát akkor azt onnan kihúzni.
Akkor onnan kirántani, hogyha már odatettük. Nekem nincs semmi problémám vele.

Bendes     István     jegyző: De akkor nem hagy annyi mozgásteret. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Most oda tesszük a hang
technikust, holnapután meg máshova.

Bendes     István     jegyző: Nem a hang technikus tesszük oda. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: A személyi járulékból kivettük, a dologiba tettük.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Onnan levenni. Egész éjszaka
gondolkodtam rajta. Kicsit félre lettem vezetve. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor a rendezvénytervet elfogadjuk ezekkel a tervezett
költségekkel. Akkor legalább tisztán lát mindenki, hogy mennyi az annyi. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Azért még teljesen nem hangzott el, hogy mennyi  a
naptár, a hang technikus.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Egyelőre vegyük el az
intézménytől. Egyelőre nincs ott. 
 
Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ha jól értelmeztem, akkor a városi
rendezvényekre kell 8 millió forint. Az intézményi rendezvényeknél 1.550.000,-Ft. Ez az alap.



Ezt keressük akkor.

Bendes     István     jegyző: Így van. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Csapkodunk ide-oda. Ezt az összeget
keressük akkor, a 9,5 millió forintot.

Bendes     István     jegyző: Ez a tervezet a város költségvetésében eredetileg bent van jelen
pillanatban. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De a hang technikust, azt
mindenképpen ki kell venni. Ebben már megállapodtunk a múltkor. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Innen kivettük.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó. De onnan is vegyük ki. Ha
valamiben megállapodunk, akkor azt következetesen. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: De ez nem hangzott el konkréten. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De a polgármester úrral,
hogyha megbeszéljük konkrétan. 

Ferenczi Gábor polgármester: Igen, igaza van elnök úr, tényleg így volt.

Bendes     István     jegyző: De a 6 millió forint az nem lesz elég. 11 millió forint volt. Azt
csökkentsük 3 millióval.

Ferenczi     Gábor     polgármester: István az jó lesz.

Bendes     István     jegyző: A koncepcióban 6 millió forint szerepel. Ahhoz, hogy az 8 millió
legyen, ahhoz valahonnan 2 milliót varázsolni kell. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: 11 millióból levesszük a 3 milliót azért lesz 8 millió.

Bendes     István     jegyző: Az egy dolog, hogyha egyszer 6 millióból indulunk el. Ahhoz, hogy 8
millió legyen, ahhoz még 2 millió kell. Honnan tudtunk hozzátenni, hogyha megszüntettünk
egy feladatot és hozzátettük.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ha összeadom a rendezvényeket, akkor ez annyi.

Bendes     István     jegyző: Erről beszélünk, hogy a 8 millió ott van a költségvetésben.
Megoldottuk. A 1,5 millió meg elbírja a saját költségvetése a könyvtárnak, mert van annyi
szabad mozgása neki.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Így van. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Emberek azért még egy kicsit
maradjunk ennél az asztalnál. Tavaly volt 62 millió forint a költségvetésben a könyvtárnak.
Most ugyanannyi. Elment 3 fő. Azok kiestek. És gyakorlatilag minden megemelkedett. Maga



a könyvtárnak a költségvetése a 32 millióról 28,7 millióra visszament. De az úgynevezett
Közművelődés-hagyományos  közösségi kulturális értékek gondozása az 26.123.685,-Ft-os
tétel. Tehát a  dologi kiadása az 7.790.000,-Ft, a tervezett 14.000.000,-Ft, 7.000.000,-Ft
rákerült. A tényleges 12.465.000,-Ft. A következő tétel ténylegesen 3.800.000,-Ft a dologi
kiadása. Most 4.100.000,-Ft a tervezett. Nem terveztünk több példányszámot.

Óvári Márton a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Bocsánat. Itt annyit hadd, mondjak, hogy még pont én
voltam az, aki kérte, hogy a Devecseri Ujság nagyobb példányszámban jelenhessen meg.
Tavalyi évben Noszlop, illetve az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület hozzájárult az újság
kiadásaihoz, de viszont ebben az évben nem fognak hozzájárulni. Tehát én javasolnám, ha
egyetért a testület, hogy csökkentsük le az újságnak  a példányszámát, így, hogy Noszlop,
illetve a Cimbiék nem fognak idén hozzájárulni. Tehát én azt javasolnám, hogy állítsuk vissza
a 2.200 példányszámra.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó. Akkor marad az összeg.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Tavaly finanszírozták, de idén nem fogják. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: De annyit kérhetnék, hogy egy testületi határozat, vagy nem
tudom, mert a főszerkesztő asszonynak van arra hatásköre, hogy az újság terjedelmét
meghatározza. Én nekem nincs. Én csak megrendelem az újságot.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor a 3.500 példányszámról
visszavesszük 2.200 példányszámra.     

Szente-Takács     Anna     igazgató: Tehát akkor a terjedelem maradhat. Akkor csak a
példányszám csökken.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ez csak egy javaslat. Nem biztos, hogy az olyan
megtakarítást fog eredményezni. Mert ugye minél nagyobb a példányszám, annál kevesebb a
darabonkénti ár. Lehet, hogy majd a nyomda meglep minket azzal, hogy lényegében alig
csökken ezzel a kiadási ár. Noszlop idén nem kíván hozzájárulni, illetve Cimbiék sem, így
nem indokolt, hogy Noszlopra, valamint Kiscsőszre is elvigyük. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor maradjuk még itt,
akkor ez visszamegy a korábbi értékre. Akkor mi van a művelődési háznak a 14.000.000,-Ft-
os többlet kiadásával? Mert a 9.650.000,-Ft az szerepel egyébként a tételben a könyvtárnál ez
a szolgáltatás. 

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság,     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Akkor most nézzük a költségvetését a könyvtárnak?

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     valamint     a     Gazdasági     és
Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor ezt az első olvasatban hagyjuk.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság,     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Vagy pedig menjünk bele? 



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nekem mindegy.  Aki
elfogadja, a Rendezvénynaptárt az megszavazni szíveskedjen.

Dukán     Gabriella     aljegyző: A kérdőjelekkel?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A kérdőjelekkel.

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság,     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Tisztázzuk azért még. 

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     valamint     a     Gazdasági     és
Ügyrendi     Bizottság     tagja: Tisztázni lehet még. Első olvasatnak elfogadhatjuk. 

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

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke;     Szociális,     Egészségügyi,
Rend-     és     Környezetvédelmi     Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági
tagok száma 5 fő, a döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója által
beterjesztett módosított városi rendezvénynaptárt – nettó 7.998.000,-Ft +ÁFA összköltséggel
– fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

46/2017.     (II.   21  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház igazgatója által beterjesztett módosított városi rendezvénynaptárt
– nettó 7.998.000,-Ft +ÁFA összköltséggel – fogadja el.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási,



Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója által
beterjesztett módosított városi rendezvénynaptárt – nettó 7.998.000,-Ft +ÁFA összköltséggel
– fogadja el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

8/2017.     (II.   21  .)     OKSB  .        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház igazgatója által beterjesztett módosított városi rendezvénynaptárt
– nettó 7.998.000,-Ft +ÁFA összköltséggel – fogadja el.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Horváth     Csaba     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     tagja: Nagyon apró dolgot hadd,
kérdezzek, nagyon minimális itt a nagy gazdasági problémákkal, attól eltérő. Van az a 3 napos
rendezvény, Város napok és olvasom, hogy a vasárnapi nagy koncert, hogy az miért vasárnap
van? Anyagi vonzata van a dolognak? Mert rettentő sok, Devecserben hallottam jó
néhányszor, Devecserbe látogató ismerőstől, rokontól, baráttól, településen kívüli emberektől
továbbá, hogy szívesen részt vennének, sőt nagyon szívesen ezen a rendezvényen, csak
másnap munkanap van. De, aki hazajön Devecserbe, az legkésőbb vasárnap délután  el kell,
hogy utazzon. A vasárnapi nagy koncert ide, vagy oda, nem tud részt venni. Aki bejönne,
Ajka, Tapolca stb. vonalról sok esetben azért nem jön be, mert másnap munkanap van. Ha
mindez szombaton lenne, akkor nyilván a nagy koncerten 1/3-dal többen lennének. Esetleg a
zenekar, vagy aki ezt prezentálja, szombaton fellépne? 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Ez hagyomány. Így volt. De hogyha a Tisztelt Képviselő-
testület úgy dönt, hogy a Városnapok az péntek, szombatra korlátozódjon, akkor péntek,
szombat lesz. Akkor szombati nagy koncertnek fogjuk hívni a vasárnapit. Tehát vasárnap nem
lesz. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De lehet szombaton is
egyszerre, aztán kész.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen. De akkor elnök úrnak teljesen igaza lesz, mert akkor 0
forintba fog kerülni szinte a Városnapok, mert akkor a Kék Sziréna Fesztiválra egy az egyben



ráhúzzuk, hogy Városnap és megoldotta a problémát. De akkor annyit kérek, hogy az 5 millió
forintból, a tavalyi 2,7 millió forint legalább ott maradjon és elkölthessük rendezvényre.

Ferenczi     Gábor     polgármester: De 20 éves városi évforduló.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De akkor se kerüljön 7 millió
forintba, mert annyira meg fogjuk bánni.  

Ferenczi     Gábor     polgármester: De az idén maradjon a 3 napos. Ha jövőre meghúzzuk nem
bánom.  Péntek az nem kerül semmibe se szinte, mert azt beszéltük, hogy csinálunk egy
gyermekrajz pályázatot, aminek pénteken megtartanánk a kiállítás megnyitóját és a
gyerekeket elismernénk ezzel. A pénteki napra, amit tételesen javasolt igazgató asszony,
szerintem abszolút egy ide illő rendezvény. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Mennyi marad? Mert, ha ötmillió, akkor én már nem mondok
semmit.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Szerintem idén hagyjuk így azzal, hogy Horváth Csabának a
javaslatát a jövő évre érvényesítenénk. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Egyébként Horváth tanár úr igazat mond, mert ha jól
emlékszem a majális is hétköznap van. Tehát, hogyha mi most a Majálisra ráköltünk 1,5
millió forintot. A Majális esti rendezvényen sem lesznek sokan, mert másnap munkanap, és a
dolgosabbik fele a városnak dolgozni megy. Tehát egész évben így vagyunk, hogy az ünnepek
általában hétköznapra esnek. Tehát a május elsejét még sem hozhatjuk előbbre április 30.-ára
vasárnapra.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Koncertek régebben akkor szoktak lenni?

Szente-Takács     Anna     igazgató: Április 30.-án?

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Előtte való nap. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Hát akkor legyen. És május elsején meg megint térzene. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó. A  könyvtárnak a saját
rendezvénytervéről döntsünk. Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági
és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója által
beterjesztett intézményi rendezvényeket – nettó 1.550.000,-Ft +ÁFA összköltséggel – fogadja
el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag -



a következő határozatot hozta:

47/2017.     (II.   21  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház igazgatója által beterjesztett intézményi rendezvényeket –  nettó
1.550.000,-Ft +ÁFA összköltséggel – fogadja el.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója által
beterjesztett intézményi rendezvényeket – nettó 1.550.000,-Ft +ÁFA összköltséggel – fogadja
el.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

9/2017.     (II.   21  .)     OKSB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

Az  Oktatási  Kulturális  és  Sport  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház igazgatója által beterjesztett intézményi rendezvényeket –  nettó
1.550.000,-Ft +ÁFA összköltséggel – fogadja el.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Horváth Csaba képviselő úrnak a
módosítóját ugyan úgy tudom javasolni erre az évre.  



Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Erre az évre tervezzék be? 

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem változik valami?

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Meg van már rendelve az előadó? 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Nem mertem elküldeni a Tóth Verának a szerződését. Még
mindig nem, mert amíg a Kék Sziréna Fesztivál meg nem ígéri, hogy egy légkondicionált
öltöző sátrat biztosít, addig nem tudom megrendelni. Mert én nem fogom vállalni annak a
felelősségét, hogy 1 millió forintot zsebből kifizetek, hogyha a művésznő úgy dönt, ő a
Rotary Házban nem fog öltözni, és nem fog fellépni. Sajnos ő ilyen.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De miért a Tóth Vera jön? 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Mert ő a legolcsóbb és ráér. Mert már annyira kifutottunk az
időből, hogy már csak válogattunk. Polgármester úr javasolta a Kárpátiát. Ők is már egész
évben le vannak foglalva. Már alig lehet szerezni valakit. 

Kozma     György   Gazdasági   és     Ügyrendi     Bizottság;     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Hát azért volt, hogy a Kárpátiát a múlt évben kellett volna megrendelni erre
az évre. Hát erről volt szó. Nem másról.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát állandóan mással voltunk elfoglalva az üléseken
képviselő úr.

Kovács     László     alpolgármester: Nem mással, egymással.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Marci, ha azt csinálnánk, hogy pénteken lenne a nagy
koncert és vasárnap helyét meghagynánk.

Horváth     Csaba   O  ktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     tagja: Csakhogy a vasárnapi
koncert az szombaton legyen.

Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Én is úgy értettem. Én is úgy
gondoltam, illetve úgy is értettem. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: És akkor a majális?

Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Az is.  

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: Én úgy emlékszem rá, hogy a nagy koncertek azok harmincadikán voltak, és
az elseje az ébresztős, sörös, virslis. Délután nyugdíjas klubos dolog volt. És a fiatalok előtte
nap.

Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Így volt. Biztos, hogy így volt. Hát
emlékszem. 



Kovács     László     alpolgármester: Első évben, amikor csináltam a május elsejét.  Utána
májusfaállítással egybe kötve volt. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Még a Húsvétra is lett volna egy javaslatom, de nem mertem
felhozni.

Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor, ki az, aki támogatja, az
április 30-at. Még akkor mindig ott tartunk, hogy április 30. Én támogatom. Nem tudom, hogy
akkor Gábor is?

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Legyen Retro a neve a rendezvénynek.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Retro Majális? 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Igen. Miért nem lehet az?

Szente-Takács     Anna     igazgató: De, de. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Éljen május elseje, mint Majális. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nekem a rendezvény naptárral
kapcsolatban nekem jó, amit a Cserny úr mond, hogy május elsején egybe ünnepeljük meg.
Utána 1 hónap múlva úgyis lesz a Városnap.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Akkor ne legyen a nagy koncert?

Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Április 30.-án?

Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen.

Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Dehogy nem?

Szente-Takács     Anna     igazgató: Most legyen?

Bendes     István     jegyző: Be van tervezve a költségbe?

Szente-Takács     Anna     igazgató: Be. Ugyan annyi költséggel számoltunk, mint tavaly és akkor
volt.

Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Persze, legyen. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Akkor legyen. És másnap zenés felvonulás, sör, meg lufi,
meg minden? 

Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Igen. Csak annyi, hogy az esti
program az előző nap.

Mayer     Gábor     Oktatási,     Kulturális     és     Sport     Bizottság     elnöke;     Gazdasági     és     Ügyrendi
Bizottság     tagja: A programok azok ugyan úgy megmaradnak. 



Szente-Takács     Anna     igazgató: De akkor ugyan úgy kell hangosítás. Ugyan úgy kell
biztonsági szolgálat. A költségek emelkedni fognak. 

Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Hogyha átrakod április 30.-ra?

Szente-Takács     Anna     igazgató: Április 30.-án kell biztonsági szolgálat, meg május elsején is. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Felvetődött 1 nappal előbbre a koncert.

Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Igen.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor kell hangosítás, minden.
Költség. És utána ott lesz május elseje és nőni fog a költség.

Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor próbáljuk meg megoldani a
költséget úgy, hogy a költség ne emelkedjen. Inkább akkor  vegyük vissza a május elsejei
kínálatot. De attól függetlenül is értelmesebb április 30.-án tartani ezekből az okokból
kifolyólag.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor lehet egy 20 %-os költség
növekedés. 

Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Lehet, hogy 30 %-kal többen
lesznek kint. 

Kozma     György     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság,     valamint     Oktatási,     Kulturális     és     Sport
Bizottság     tagja: Tegyetek hozzá valamennyit. Úgy sem tudjuk, hogy mennyi lesz pontosan. 

Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Tervezzük ezt meg így. Én ezt
javaslom, és aztán szavazzátok meg, hogyha úgy döntetek. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor az április 30.-i
rendezvény legyen meg. De a május elseje az elseje.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Jó.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Akkor hogyan?

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Április 30.-án koncert, és akkor május
elseje.
 
Óvári     Márton     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: De nem feltétlenül kell nekünk
nagy koncertet csinálni. Csinálhatnátok a fiataloknak egy szabadtéri bált. Nem muszáj akkor
félmillióért meghívni valakit, hanem simán lenne egy utcabál. Legyen egy utca bál az április
30-i estén ne koncert és akkor egyből olcsóbb. Lehet, hogy így is többen lesznek.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó. A  könyvtárnak a saját
rendezvénytervéről döntsünk. Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a
döntéshozatalban  5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy  a Gazdasági





Szente-Takács     Anna     igazgató: Értem. Jó. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Meg, hogy mikor lesz a Szépségverseny, meg a Pedagógus nap?

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Szerintem ezt a naptárat még át kellene
beszélni az Anna szakmai érveivel a szociális bizottságnak és az oktatási bizottságnak.
Megérne egy másfél órát és akkor vegyék számon. Mert azért itt még vannak fontos kérdések.
Aztán abból, hogy ebből mi keveredik, ki azt nem tudom. Azt tudjuk, hogy a pénz az megvan
rá. De tartalom szerint az nem jött elő. Próbálja meg összeszedni újra, és akkor a Bizottsággal
félórára, egy órára leülnek és fixálva lesz. Ő miatta is fontos, mert megint az lesz, hogy azt
mondták, meg ez volt, meg az volt, meg, amit az Attila szokott mondani, hogy hallottam.

Szente     Takács     Anna     igazgató: Igen.

Bendes     István     jegyző: Én azt javasolnám, hogy elnök úr a Bizottság elnöke egyeztessen
időpontot és akkor arra az időpontra mi összehívjuk a bizottság tagjait, hogy ők is ott
legyenek.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Igen. 

Bendes     István     jegyző: Akkor megszervezzük a találkozót.

Szente     Takács     Anna     igazgató: Köszönöm. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De azért felhívom az
intézményvezető asszony figyelmét, hogy ahol lehet, azért spóroljunk.

Szente     Takács     Anna     igazgató: Jó. Persze. Természetesen.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Amik azért be vannak
ütemezve, akkor ezekhez hozzá tudjunk nyúlni. Akkor megkezdeném a költségvetés
tárgyalását.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Szünetet kérnék.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Szünetet rendelek el.

Szünet.

Szünet után.

Cserny Pál a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja szünet után nem érkezett vissza az
ülésterembe.

1./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A  bevételi  oldalon
tulajdonképpen nem sok minden változott, mert nem jött hozzá sehonnan sem pénz. Annyiban
tulajdonképpen  felhívnám  majd  a  hivatalnak  a  figyelmét,  hogy  a  közvilágításra  majd
figyeljünk oda, mert igaz, hogy nincsen bevételünk, de a kiadásait még lehet csökkenteni. 

Bendes István jegyző: De csökkentettük is nem? Ezt a hármat levettük.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ezt a hármat levettük, de még
lehetne, mert a másik kettőre is van még javaslat. Mindjárt kezdeném az Ipari Parkkal. Akkor
az Ipari Parkhoz odatettük ezt az úgynevezett szélesítést.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor melyiknél vagyunk?

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A 6-os számú melléklet.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor térjünk még vissza az 5-ös
re. A 63. sorhoz a Földalapú támogatáshoz, miért nem lehet tervezni?

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: De. Csak elfelejtették beírni.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Nem, nem felejtettük el. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Csak?

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Mindig előleget adnak rá. Ha kiküldik, akkor mindig
módosítunk rajt. 

Bendes István jegyző: Ez akkor pontosul, amikor megkapjuk, nem lehet előre beírni, mert
még nincs meg. Ez mindig pontosul.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De, lesz földalapunk.

Bendes István jegyző: Lesz. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ahány hektár, annyiszor.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tavaly 6 millió forint volt. Most is
lehet annyi.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Most több lesz,  mert most
megemelték. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Legyen igazad. 

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Csak akkor emelték meg, hogyha
azon a programon belül van. Csak pár százezer forint.



Mayer Gábor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tessék, itt a városi rendezvénynek a
helye.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Megmondom, azért ide írtam
a 2.100.000,-Ft-ot. Az állami tulajdonú területek földalapú támogatása. Oda be kell tenni. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Mennyit? 2.100.000,-Ft-ot mondtad?

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem, itt 5.947.101,-Ft volt tavaly. 

Dukán Gabriella aljegyző: De az eredeti előirányzat, az 2.160.000,-Ft volt. 

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A tény az 5.947.101,-Ft. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Annyit nem lehet oda tenni.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor tegyünk oda 4-et, aztán
kész. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: De semmiről sincs hivatalos dokumentum.

Bendes  István jegyző: Nincs  róla  semmilyen  hivatalos  dokumentumunk.  Ezt  módosítani
fogjuk, de csak akkor, amikor megkapjuk róla a hivatalos dokumentumot, hogy ennyi. Akkor
közöljük, hogy módosítjuk. Agyilag rögzítse mindenki, hogy itt van egy pénz, ami még be fog
jönni és meg fog jelenni bevételként. De, most így marad, ahogy van, mert most nincs róla
semmilyen hivatalos dokumentumunk. 

Óvári  Márton  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Az  a  következő  kérdésem.  A
talajterhelési díjból bejött ténylegesen 413.670,-Ft, vagy csak ez névleges. 

Bendes István jegyző: Nem. Annyi jött be.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: És mi indokolja, hogy 596.310,-Ft
fog bejönni?

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Előírás. 
 
Bendes István jegyző: Előírás. Annak viszont látjuk az előírását, mert azt megtervezi az adó,
a Bakonykarszt által megküldött adatszolgáltatásból.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Ami  nincs  rákötve  a
csatornára, és azért.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: És a bírságokból befolyt 78.000,-Ft
körüli.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Bírságot nem szabad tervezni.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tudom. Csak úgy kérdezem, hogy
ezt belőtték. Akkor Devecserben az összes kiszabott pénzbírság csak 78.000,-Ft.



Bendes  István  jegyző: Nem.  Bírságot  nyilvántartottunk.  Most  sokat  törölni  kellett,  mert
azokat  a  bírságokat  is  nyilvántartottuk,  amiket  a  rendőrségnél  nem tudnak befizettetni  és
velünk adók módjára hajtatják be. Most nem tudom, hogy mi a legutolsó állapotunk, de ez
volt, hogy meghaladta a 10.000.000,-Ft-ot és olyan 200.000,-Ft-ot beszedtünk. Tehát a valós
nyilvántartott adósság, az már sokkal magasabb. Nincs lehetőségünk és eszközünk arra, hogy
pl.  a  kiszabott  30.000,-Ft-os,  50.000,-Ft-os,  meg  70.000,-Ft-os  közlekedési  bírságokat  mi
bárkin bevasaljuk. De ezt egész addig nyilván kell tartanunk, amíg a rendőrség nem közli,
mondjuk, hogy ezt törli. Változni fog mindenképpen az adóhatóságunknál az ilyen hozzánk
áttett adók módjára behajtandó dolgok köre, mert eddig pl. a gyerektartásdíj megelőlegezést is
hozzánk tették adók módjára behajtásra. De az ide évtől átteszik a NAV-hoz. Jobban látják a
realitását annak, hogy a NAV-nak más eszközei vannak annak behajtására. Én azt mondom,
hogy az ilyen fajta dolgok előbb, utóbb oda fognak menni. Azt látom, hogy neki van több
eszköze, mert ő nem csak egyszerűen behajt a bérből.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Persze.

Bendes István jegyző:  Ő megteheti,  hogy lefoglal,  elvisz valamit,  árverez.  Erre neki van
csarnoka,  rendszere.  Mindene  adott  rá.  Legyünk  őszinték  mi  is  megtehetnénk,  hogy
lefoglalunk  egy  tévét,  de  hova  tegyük.  Másrészt  mi  a  saját  városunkban  kimegyünk  és
elhozzuk,  a  Józsi  bácsinak  a  tévéjét  elég  bután  nézne  ki.  Mi  nem  tudunk  ezzel  igazán
kooperálni.   

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor mehetünk a 6-os mellékletre.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó, akkor menjünk a 6-osra.
Akkor az ipari parkban az útra tettük rá a 4-es sor. Akkor ide majd be kell tenni a Nagy László
utcának a hosszabbítása a kolontári útig az legyen bent.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tavaly erről már volt szó. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tavaly ezt már megbeszéltük,
így van. Akkor a következő, akkor megyünk tovább, akkor a közvilágítás már most csökkent,
ami ténylegesen beállt. Önkormányzati igazgatási tevékenység. Ez a polgármester bére, meg a
tiszteletdíjak. Város-, községgazdálkodás ez a 2 fő. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: A Magyar és a Startmunka-program vezető.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A két fő bére 6.120.941,-Ft?
A fél állás, meg az egész állás?

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottságtagja: Kicsoda ez?

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: A  Startmunka-program
vezetője, meg a Magyar Károly.

Bendes István jegyző: Van itt még a Robi is megbízással.

Cserny Pál a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja visszaérkezett az ülésterembe.



Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A működési kiadásunk, ez a
dologi kiadás, ez mit takar ez a 14.582.900,-Ft? Ez minek a költsége?

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Itt mindenféle van. A tavalyi tény alapján lett beállítva. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: De mi ez? Mert ennek egy
kézzel  fogható  dolognak  kellene  lenni.  Mert  a  múltkor  is  megkérdeztem,  de  ugyan  ott
tartottam. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Minden ide kerül, ami máshova nem kerülhet. Olyan
egyéb költség, ami a településen kifizetésre kerül.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Csak azért meg kellene nézni
holnapra. Akkor menjünk a háziorvosi alapellátásra. Az rendbe van, a Dombiék. A járó beteg
ellátás az rendbe van. A család- és nővédelmi egészségügyi gondozás.

Bendes István jegyző: Védőnők. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Az a védőnők, az is rendben
van. Ifjúság egészségvédelem rendben van. A szociális pénzbeli támogatás, az a 6.440.000,-Ft
ez az egyéb szociális ellátás ez, mit takar? A 67. sor.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: A tavalyi tény alapján lett. A köztemetés.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A köztemetés az külön van,
nem?

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Nem. Itt van minden.

Bendes István jegyző: Minden, ami segély.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Minden, ami segély. Az átmeneti segély. 

Bendes István jegyző: Pénzbeli támogatás. Lakásfenntartási támogatás. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: A város, község gazdálkodásnál ott 3 ember van, mert
itt a Robinak is van még.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: De  én  egy  kicsit  soknak
tartom azt  a  6,5 millió  forintot,  mert  maga a  szociális  támogatás  egy része  az  átkerült  a
járáshoz. A lakástámogatás 1.500,-Ft. 

Bendes István jegyző: Itt  van még bent pluszban az is, hogyha a közfoglalkoztatottaknál
egyéb kiadásunk van, akkor ide lehet elszámolni. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor a 67. sor az egyéb szociális
ellátás, akkor az micsoda?

Bendes  István  jegyző: Ebben  minden  benne  van.  A  BURSA,  az  Arany  János,  a
Startmunkában valami kiegészítendő, a közmunkások. 



Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Akkor  még  mielőtt
belemegyünk a dolgokba. A Startmunkánál van cél prémium. Kihúzni. Nem akarok én vele
foglalkozni.  Megmondom őszintén,  hogy eléggé minősíthetetlen munkákat végeznek néha.
Azt  kihúzni  onnan.  A másik  az,  hogy  ne  legyenek  itt  külön  juttatások,  hogy  amiket  itt
visszahallunk,  hogy  tudomásunk  nélkül  cafeteriát,  meg  egyéb  támogatást  kapnak  itt  a
dolgozók. Akkor mehetünk tovább a szociális étkezés.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Bocsánat, egy pillanatra még.  A
Startmunka-programnál van egy munkaadót terhelő járulék az rendben van. Van dologi és
egyéb kiadások.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Oda még megyünk lefele. De
még most itt tartunk. A Szociális étkeztetésnél vagyunk.

Kozma  György  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: De  azt  mondtad,  ebben  a
Startmunka-programban.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Nem azt mondtam, hanem
ebben a 6.440.000,-Ft-ban a 67. soron.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Az rendben. Azt megbeszéltük.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó. De abban vannak azok a
kiegészítések, hogyha valami a Starthoz tartozik, ebben a keretben van.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De azt mondta, hogy odatartozik a
cafetéria, meg minden.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen, így van. Ebbe a keretbe.
Azért kellene azt tudni, hogy ez micsoda? 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Le kellene vezetni pontosan, hogy
mire megy el az a 6.440.000,-Ft. Akkor ezt mondtad.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Tételesen?

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen. A Szociális étkezés az
rendbe van. Ott kiveséztük. Ott tulajdonképpen 5.000.000,-Ft-ba kerül Devecsernek pluszba.
Ez  a  szerencsénk.  Gyermek  iskolai  étkeztetés.  Erre  megvan  a  támogatás  is.  Igaz,  hogy
emelkedett a bérekkel. És itt volt a munkahelyi étkeztetés.

Bendes István jegyző: Meg kell mondani itt a béremelkedésnél annyit, hogy egyre jobban
halljuk vissza, hogy a kormányzat foglalkozik most már azzal, hogy valami bérkompenzációt,
valamit mégis csak adni kell. Tehát a bevételi oldalunk összességében növekedni fog minden
intézményünknél  a  bérkompenzációval.  Tehát  jelenleg  tárgyalás  alatt  van.  Hogy pontosan
mekkora  összeget  fogunk  kapni  nem  tudjuk,  de  sok  millió  forint  lesz  Devecser  város
vonatkozásában, amely még a bevételeinket növeli majd. 



Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ez, hogyan jelenik meg itt?

Bendes István jegyző: Még sehogy.  Meg fog jelenni  nálunk,  amikor  megkapjuk.  Kiírjuk
majd, hogy bérkompenzáció. Kicsit karcsúsítani fogja a költségvetést. Még nincs. Majd lesz.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Még nincs. Akkor majd lesz.

Szabó  Kinga  pénzügyi  irodavezető: Bocsánat.  Közben  meg  tudom  mondani,  hogy  a
6.440.000,-Ft miből jön össze. A lakhatással kapcsolatos ellátás 450.000,-Ft. A természetben
juttatott  lakásfenntartás,  amit  az  E.ON-nak  utalunk  350.000,-Ft.  Akkor  az  egyéb  az
önkormányzati rendeletben meghatározott a BURSA, az akkor 800.000,-Ft. Akkor átmeneti
segély 800.000,-Ft. Temetési segély 240.000,-Ft. Köztemetés 1.400.000,-Ft. Az a sok. És a
saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás 2.400.000,-Ft. Tehát tavaly ezekre volt így
igény és ez nem terv, hanem pont annyi volt.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó. De ez a 2.400.000,-Ft ez a
saját hatáskörben.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Igen. Ez is az önkormányzati rendelet alapján. 

Bendes István jegyző: De ez nem a Starthoz.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Ennek nincs köze a Starthoz. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó. Akkor rendben. Akkor ez
így tiszta. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor ebben Start nincs?
 
Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Nincs.  Akkor  mehetünk
tovább.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem arról volt szó, hogy emelünk
az óvodai dolgozók bérén?

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ez nem az. Ez a munkahelyi
étkeztetés  ez  az  iskolánál  van.  A szociális  étkeztetés  van  az  óvodánál.  Ez  a  munkahelyi
étkeztetésnél tulajdonképpen arról van szó, hogy a dolgozóknak a bére meg lett emelve és
megszűnt  az  úgynevezett  ingyenes  étkeztetés  és  most  a  konyhai  dolgozók  megkapják
nyersanyag költségen, a többieknek meg fizetni kell a térítést, igen. Az oktatás igazgatás az
rendben van. Most jön a Startmunka-program 81.057.302,-Ft. Ebből a bér 62.053.334,-Ft. Az
egyéb dologi kiadás az 10.439.400,-Ft. Ez a pályázaton van. Ehhez még nekünk hozzá kell
tenni, azért el kell mondani, hogy egy másik rovaton lesz, hogy mennyit kell hozzátenni a
Startmunka-programhoz. A köztemetők fenntartására a tavalyi értéken van, illetve meg lett
emelve valamennyire. A falugondnoki az rendben van. A tévéműsor szolgáltatás. Na, most itt
vagyok én gondban, mert a személyi juttatás az 1.080.000,-Ft. Ez a Zsolti, ugye?

Bendes István jegyző: Igen.



Holczinger László Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság elnöke: Na,  de a  másik oldalon a
kultúrháznak a létszámában is bent van.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: De itt csak megbízási díjjal. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: De akkor ott, hogyan van? És
akkor ott meg fizetést kap?
 
Bendes István jegyző: Igen. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Hát azért engedtessék meg,
hogyan van ez? Az egyik helyen fizetést kap, a másik helyen meg megbízatást. Hát akkor
mennyi ez a tényleges megbízatás és a bér összességében. 

Szente-Takács Anna igazgató: 2.500.000,-Ft-ot jelent az intézménynél.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Meg még plusz 3.000.000,-Ft-
ot.

Bendes István jegyző: Durván 100.000,-Ft bruttóban, az nem olyan sok. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Mennyi?

Bendes István jegyző: Az 1.080.000,-Ft, az nincs egészen 100.000,-Ft bruttóban/hó.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Bruttóban?

Bendes István jegyző: Igen. Inkább 90.000,-Ft. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A megbízása. De a munkabére
az 2.500.000,-Ft az meg ott van.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: És a megbízási díja az, hogy van?
Ugyan úgy, mint a munkabér?

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Nem.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Itt csak megbízás van. Tehát a Nyárs Hajnalka és a
Kovács Zsolt.  

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor a Nyárs Hajnalka. De a
Zsolti akkor mennyit kapott? 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: A Zsoltinak 75.000,-Ft van, a Nyárs Hajnalkának meg
15.000,-Ft. 

Bendes István jegyző: Akkor csak a Zsoltinak 75.000,-Ft van.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: De az is érdekes. 



Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ő ír egy újságot?

Dukán Gabriella aljegyző: Ez a tévé, nem az újság.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Na, de most nem azért,  én
nem  irigylem  senkitől  sem.  A következő,  tegyük  már  rendbe  ezt  az  egészet,  vagy  az
intézménynél van, vagy megbízással. Mi a kettő között a különbség? Ezt megbízásban kapja.
Ott meg főállásban van. És akkor még utána tartjuk a markunkat. 

Bendes István jegyző: Azért van ez így, mert hogyha egy helyre teszed, és azt teszed, hogy
felemeled a bérét. Mert akkor mi lesz vele, ha mondjuk, ha megszűnne a tévés munkája és a
bérét felemeled, és hogyan veszed vissza a bérét egy közalkalmazottnak. Itt a megbízási díjat
arra adod, hogy ezt a munkát elvégzi. Ha ez a munka megszűnik, vagy valaki más csinálja,
másnak fogjátok adni. De ha a közalkalmazottnak felemeled a bérét, csak úgy. 

Kovács László alpolgármester: Bocsánat, de a tévét, azt az egyesület csinálja.

Bendes István jegyző: Nem. Korábban így volt. De itt abban egyezett meg az önkormányzat
Képviselő-testülete korábban, hogy a bérét mi álljuk és akkor lemondtak a tévések 1 millió
forintról, vagy nem is tudom mekkora összegről annak idején, amit átadtunk az egyesületnek.
És akkor azt nem adjuk át mondván, hogy legyen inkább tisztább a dolog, hogy ez inkább a
tévésnek van kifizetve. Ez volt a tévé kérése, az egyesület kérése és akkor változtatta meg a
Képviselő-testület.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A megbízási szerződéseket nem
lehetne valamilyen módon egyszerűsíteni?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Én is azért kérdem.

Bendes István jegyző: Mit értesz egyszerűsítés alatt?

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Egyértelműsíteni.

Bendes István jegyző: De mi az egyértelműsítés? Egyértelmű, arra adod, amit csinál. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Itt egyetlen egy problémám
van Pista. A következő, nagyon jónak tartom ezt a gyereket, de először félállásban volt, utána
megbízásban. Utána félállásban, utána felvettük főállásba, meg megbízás. Szóval valahogy
egy kicsit úgy érzem, hogy megint egy kicsit túllihegtük a dolgokat anélkül, hogy ezeket
figyelembe vettük volna. És most egyébként, Hál Istennek odaértünk, a hangosítót azt
kivesszük,  mert még plusz létszámemelés lenne. Amikor meg azon kínlódunk, hogy az
intézménynek a bevétele nincs meg. Gyakorlatilag 53.000.000,-Ft-ot teszünk oda a
könyvtárra, meg a művelődési házra. Plusz még a rendezvényeket finanszírozzuk. Hát azért
én egy kicsit nem értem. Én annak idején, egyébként már elmeséltem, hogy a rendezvények
úgy voltak, hogy megvettük a kenyeret. Felszeleteltük. Elénekeltük a himnuszt. Volt egy
köszöntő. Volt a Szózat. Aztán mindenki hazament. Május elsején  is sokkal szolidabb volt.
Nem volt ekkora csinnadratta.   



Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor beszálltak a cégek. Régen a
május elseje nem önkormányzati rendezvény volt, hanem a cégek is beszálltak.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Munkásosztály ünnepe. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Még nagyobb cirkusz volt, mert még ringlis is volt. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Menjünk tovább. 

Kozma György Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság tagja: Jó,  akkor  a megbízásokkal  mi
legyen?

Szente-Takács Anna igazgató: Elnök úr,  akkor tényleg a Kovács  Zsoltit  tegyük tisztába.
Mert valójában csak létszámban van az intézménynél. Ténylegesen az önkormányzatnál van,
a bére az intézménynél. Tehát, akkor egyről beszélünk?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Igen, akkor egyről beszélünk.
Nem tudom, akkor oda kell tenni, vissza kell tenni az önkormányzathoz.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Oda kell tenni ahova, tartozik.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Mert most így van, hogy
nálunk van foglalkoztatva, nem?

Bendes     István     jegyző: Nem. Nálunk csak a tévé miatt fizetünk kiegészítést, megbízási díjjal. 

Szente-Takács Anna igazgató: A munkaidejében csak tévés feladatokat lát el. Most, hogy
nem volt takarítónő, akkor a legvégső szükség esetben ügyelt, de akkor is fent vágja a dolgait.
Effektíve itt lent nem csinált semmit. Még arra sem tudtam megkérni, hogy mosson fel kint a
szenior torna előtt.

Bendes     István     jegyző: Technikai megoldás. Ez nem az önkormányzat kompetenciája. Az
önkormányzat kompetenciája annyi ebben a történetben, hogy a könyvtár és művelődési ház
létszám keretét módosíthatja. Tehát ön tesz az önkormányzat felé egy javaslatot, mint
intézményvezető, hogy a kultúrház létszáma csökkenjen 1 fővel. A Képviselő-testület áment
mond rá. Mi kivesszük azt az 1 főt. Kivesszük annak teljes költségét is. És azt meg tudja tenni
az önkormányzat. De az önkormányzat személyi jellegű dologban, hogy egy kultúrházi
dolgozóval mi legyen, erre így nem tehet semmit.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De, ki a munkáltatója? 
 
Bendes     István     jegyző: Még egyszer tisztázzuk, nem mi vagyunk a munkáltatója. Nekünk
nincs jogosítványunk.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen. De.

Bendes     István     jegyző: Ha az a javaslat, hogy jó lenne, hogy a létszám 1 fővel csökkenjen a
kultúrháznál, ezt írásban megteheti a Képviselő-testület felé. A Képviselő-testület majd
eldönti, hogy áment, vagy nem áment. Utána azt, hogy ez majd kit fog személyként érinteni
azt is írásban jelzed. Az önkormányzat dolga eldönteni azt is, hogy őt felveszi-e főállásban



tévésnek, vagy nem veszi, vagy csak megbízási díjjal alkalmazza. Vagy, hogy ezen kívül, hol
dolgozik az egy másik történet. Ez már más történet. Tehát, ha az önkormányzat dolgozója
lesz valaki, akkor az önkormányzat fogja nyilván kinevezni, az önkormányzat fogja erről a
határozatot meghozni. De jelen pillanatban ezt nem teheti meg az önkormányzat.
  
Szente-Takács     Anna     igazgató: De, tavaly amikor a falugondnoki állásra a másik, a harmadik
művelődési házi dolgozó, lett kinézve, vagy kinevezve, akkor ezt nem kellett csinálni. 

Bendes  István  jegyző: Nem volt  vita  tárgya,  mert  gyakorlatilag  ő  bejelentkezett  erre  a
pozícióra. Az önkormányzat kinevezte. Innentől kezdve a másik munkahelye megszűnt. Ez
így teljesen kerek volt. Jelen pillanatban az önkormányzat nem hozott létre egy létszámkeretet
erre  a  feladatra.  Nem adott  hozzá  akkora  költségkeretet,  hogy ezt  elláthassa.  Fizikálisan
megoldható.  De  akkor  a  történet  az,  hogy  ő  az  önkormányzat  létrehoz  egy  ilyen  tévés
foglalkozási helyet. Nem kell meghirdetni, meghívásos alapon megkérdezi az önkormányzat,
hogy  te  ezt  vállalod-e.  És,  ha  azt  mondja,  hogy  igen,  onnantól  kezdve  kinevezi  az
önkormányzat. Onnantól kezdve, onnan a létszámkeretből kikerülhet. De most van itt először
a Képviselő-testület előtt tulajdonképpen. Tehát igazából egy olyan kérés, vagy egyéb, ami itt
testületi szinten ez nem merült fel. 

Kovács László alpolgármester: Amit itt el kell dönteni az a következő. Jelen pillanatban ki a
munkáltatója? Az Annánál van, de még sem szakmai munkát végez az intézménynél.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Kvázi reálisan.

Kovács László alpolgármester: Tehát az a kérdés, az az eldöntendő, hogy most melyik a
célszerű. Most odatenni valóban a személyt, mert azt gondolom, hogyha innen kiveszi, vagy
kivesszük és odatesszük az önkormányzathoz, akkor megy a bér is.

Bendes István jegyző: Ennek nincsen semmi akadálya.

Kovács László alpolgármester: Ezáltal még nem változik semmi, csak tisztul.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Csak az a probléma, hogy. 

Kovács László alpolgármester: Így a munkáltatói jogosítványát nem tudja érvényesíteni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nem tudja érvényesíteni. Na,
most az nem igaz, hogy egy fél napot, van neki szabadideje, nem tud ügyelni. Azért
engedtessék meg neki.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor kell egy munkaköri leírást
írni neki.

Szente-Takács Anna igazgató: Hát.

Bendes István jegyző: Elvileg van neki.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Elvileg van neki. 

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Elvileg van neki?



Bendes István jegyző: Ne itt problémázzunk. Hát annyira új keletű.

Kovács László alpolgármester: A következő a javaslatom, akkor üljön össze a jegyző úr, a
polgármester úr, az intézményvezető és a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke és akkor
legyen megvitatva. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Mayer Gábor elnök úr is. 

Bendes István jegyző: Az elnök urak, meg a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjai üljenek
össze. Legyen megvitatva. Tegyük a helyére. Akkor aztán visszahozzuk a testület elé. Egy
kicsit káoszos.

Kovács László alpolgármester: Az önkormányzattól nem fog múlni?

Bendes István jegyző: Nem. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Nehogy olyanok legyenek,
hogy mindig átnyúlunk valakinek a feje felett.

Kovács László alpolgármester: Ezért javasoltam, hogy beszéljétek meg a háttérben, üljetek
le, beszéljétek meg és úgy hozzátok a testület elé.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Mert tudom, vannak olyan
személyek, akihez nem lehet hozzányúlni, mert annyira aranyos. 

Kovács László alpolgármester: Nincs ezzel gond.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor ezt le kell rendezni.
Menjünk tovább. Majd visszatérünk erre.

Bendes István jegyző: Megszervezem én.

Holczinger László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság elnöke: Önkormányzati  igazgatási
feladat. 134.923.206,-Ft jegyzőségnek, a polgármesteri hivatalnak a költségvetése. Itt a bérek,
meg  a  dologi  kiadások,  ezek  hozzájöttek.  Ide  értünk  a  könyvtári  szolgáltatásokhoz.
Közterület-felügyelő nem érdekes, mert itt  meg van az 1 fő. A Jenő dolgozik. Akkor itt a
könyvtárnak a bére 15.573.819,-Ft.  Itt  felmerült  egyébként és én egyeztettem az Annával,
hogy  központilag  rendezték  15  %-kal  a  béreket.  A  munkáltatói  eltérítést,  azt  szépen
feldolgozták és már kettő  ember kivételével mindenki  megkapta.  Ott  egy kicsit  furcsának
tartom, mert a központi intézkedéseknél pont az a lényeg, hogy megvannak a lehetőségek. Az
nem jelenti azt, hogy automatikusan hozzá kell tennünk a munkáltatói támogatásunkat. Mert,
ha ezt megnézem, akkor ez 170.000,-Ft 1 hónapban a könyvtár esetében. Meg a másikak
esetében is. És az gyakorlatilag nem kevés pénz pluszba, mert most mindenkinek a bére meg
lett  emelve a minimálbérre a 161.000,-Ft-ra.  Ahhoz még hozzá jött  a 40.000,-Ft és akkor
kapásból már mindjárt 191.000,-Ft lett a 131.000,-Ft vagy 125.000,-Ft-ból. Emberek ezt nem
lehet követni. Ez egy kicsit így túlzásnak tűnik. Ilyen 100 %-os bérfejlesztéseket, meg 70 %-
osokat nem tudunk adni. De most már visszaút nincsen, mert ha a többiek megkapták, akkor
szerzett jognak kell tekinteni. De a jövőben én egy szabályzatot szeretnék egy béremelési,
vagy fejlesztési szabályzatot, amelyben ugyan úgy, mint a központilag. Ha valaki lépett, ha



valaki kategóriát lépett,  akkor a munkáltató döntse el,  hogy azt a munkáltatói támogatását
meghagyja, vagy elveszi. Nem lehet a végtelenségig elmenni azzal. Hogy azért azt el kell
mondani, nagyon kevés helyen vannak ilyen bérek, mint Devecserben. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tavaly ugyan ezt mondtad.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Most is fenntartom. 

Szente-Takács  Anna  igazgató: Akkor  elnök  úr,  jegyző  úr,  irodavezető  asszony  el  tudja
mondani,  hogy  akkor  ezek  a  bérek  már  márciustól  nem  lehet  megvalósítani,  amiről
beszéltünk?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ha már a kinevezés megvan,
és oda van adva, akkor most nem célszerű visszavenni. De a következőben akár lép, akár nem
lép, ezt tovább fejleszteni nem lehet. Akkor mindig csak törlesztek egész addig, amíg nem
lesz központi bérfejlesztés. Azért így, mert ez megmondom őszintén, úgy érzem, hogy egy
kicsit tudatos megvezetésem a részemre, mert tavaly ugyan ezt mondtam. S most megint
beigazolódott, mert azért 60-80.000,-Ft-os bérfejlesztések személyenként  nem szabadna
előfordulni ilyen területeken. Egy kicsit  úgy érzem, hogy egy kicsit a másikakhoz képest is.
Mert, hogyha valakinek megemeljük, mert igen alacsony a fizetése, az rendben van. Most a
kötelezőre. Egyébként ez is most egy rossz megoldás, hogy a szakmunkás bért megemelték és
odakerül az egyetemi végzettségű, meg mindenki 161.000,-Ft-ra. Szóval az is egy kicsit
furcsa.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nekem mondod?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Neked. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De azért azt elmondom, tavaly
ugyan ez volt a béreknél. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Mi a véleményetek ezzel
kapcsolatban, mert én szeretném tudni, mert én már többször kaptam már  most az elmúlt
időszakban is. Igaz, hogy be lett tervezve, amit a Marci is mondott, hogy megkapják a bért,
vagy nem kapják. Már réges-régen megkapták a bérlapot, aztán nekem támadtak.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Nem kapták meg.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nem kapták meg? Nekem
támadtak, hogy miért vagyok olyan, hogy nem akarom megemelni a béreket. Nem rajtam
múlik. Sőt én voltam, aki mondtam, hogy tegyük már rendbe. Most még itt vagyunk a
könyvtárnál. Csak példaként mondtam. Ezt visszacsinálni lehet? Nem lehet? Nem lenne
célszerű?

Bendes     István     jegyző: Hát nem lenne célszerű. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Azért mondom, ki kell
dolgozni és minden intézményre. Nem szeretem azt, hogy az egyik szebb, a másik okosabb
címmel, mert így nem szabad. Itt egységesen kell kezelni az összeset, aztán megoldódik a
probléma. Kellemetlen az igazgató asszonynak is.



Bendes     István     jegyző: Igen.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Mert most a másik kettő.

Mayer Gábor a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja elhagyta az üléstermet.

Szente-Takácsa     Anna     igazgató: A többi intézménynél ennyi béremelés egyiknél sem volt.
Ugye elnök úrral beszéltük az elején, én arra számítottam egyébként, hogy a 161.000,-Ft-ba
beleszámít a 40.000,-Ft munkáltatói döntésen alapuló eltérítés.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Igen. Beleszámít. De most
már megelőzte a kordé a szamarat, mert már megkapták.

Szente-Takácsa     Anna     igazgató: Igen.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Azért mondom, hogy most ezt
lehetne ragozni. De ilyet többet nem szabad csinálni, hogy azt nem veszik figyelembe. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ez értelmezés kérdése.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Csak azért most nem mindegy,
mert bérfeszültséget fog okozni ez mindenhol. 

Bendes István jegyző: Nem fog bérfeszültséget okozni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De fog okozni.

Bendes István jegyző: Nem. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ki kellene számítani gyakorlatilag,
hogy milyen változást okoz. Mi a megoldás ebben a dologban?

Bendes István jegyző: Az a rossz ebben a dologban, igaza van a Lacinak, a másik oldalon
igaza  van  az  intézményvezetők  mindegyikének,  aki  a  bérhez  nyúl,  akár  a  kultúrház
vezetőjénél  is,  hogy  önmagában  azzal,  hogy  most  központilag  van  béremelés  és  az  a
legszomorúbb, hogy a legtöbb dolgozónál azt jelenti, hogy a 161.000,-Ft-os, az úgynevezett
szakmunkásbért  mindenkinek el  kellett  érni.  Ezt  mindenki  meglépte.  Elkeserítő,  hogy van
főiskolás, akinek ekkora a bére. Ez azt jelenti, hogy még nincs rendezve az adott szakma bére.
Meg egyáltalán tudomásul kellene venni, hogy nincs egységes bérrendezés Magyarországon.
Látjuk, hogy emeltek rendőrt, katonát, orvost, pedagógust több ütemben. A egészségügyben
dolgozókét  is  most  akarják  emelni  több  ütemben.  Ennek  a  fajta  béremelésnek  a
következménye az, hogy jelen pillanatban ez nevetséges. Vegyük a saját hivatalunkat. 2008.
volt az utolsó hivatalos béremelés dátuma. Ahhoz képest béreltérítést csak az eredményez,
hogy  ott  is  van,  aki  megugrotta  a  161.000,-Ft-ot  egyrészt.  Másrészt  a  meghagyott
önkormányzati  miatt  és a munkáltatói  lehetőséggel  lehetett  operálni  pár tízezer  forintokat,
azzal, hogy valami ennyi év után mégis csak mozogjon, pontosabban minden évben valami
mozogjon. Visszafelé abból nem lép senki sem. Ha az Anna is azt mondja, hogy elveszik a
munkáltatói jogcímen adott bért, vagy kiegészítés lehetőségét, hogy azt eltöröljük, és akkor
megnézzük,  hogy  emelkedett-e  és  kinek  emelkedett  a  bére  akkor  lenne  olyan,  akinek  a



béremelkedéssel együtt is bércsökkenése lenne. Mert a bér adott esetben úgy áll össze, hogy a
bérkiegészítés is. 

Szente-Takács  Anna igazgató: 161.000,-Ft-ra  mindenkiét  fel  kellett  hozni.  Mindenkinek
béremelkedése lett volna. 

Bendes István jegyző: Akkor ti egyéni helyzetben vagytok.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az a probléma itt egyébként,
azért azt be kell látni, az Annának a besorolása egyébként megvan. Megkapta a 100 %-os
vezetői pótlékot. A következő. És jövőre, akik majd ugranak a kategóriában meg fogják
előzni. Jogosan fogja mondani, hogy a beosztottam többet fog keresne. Na, most ezeket a
hibákat azért ne okozzuk magunknak.

Bendes István jegyző: Majd jövőre erre figyelni kell. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor menjünk tovább. Akkor
inkább már a másik kettőnek is meg kell adni, vagy hát méltányolni kell, hogy azt a mértéket,
ami ott be van tervezve, vagy annak a felét. Akkor azon még el kell gondolkodni, mert azon is
lehet spórolni.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Akkor az 50 %-át?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor most megvezették az Annát.
Akkor jövőre el kell gondolkodni, ezt figyelembe kell venni. Akkor csinálni kell, egy nem
automatizmus, egyéni bérfejlesztés. Ott a testület jóváhagyását kérje.

Bendes     István     jegyző: Ezt jövőre megcsináljuk. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Elnézést.

Bendes     István     jegyző: Jogos. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor a központi béremelésen felül
még az intézményvezetőt húzzuk.

Bendes     István     jegyző: Igen.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Én azért vetettem fel
egyébként, mert nehogy beledugjuk a fejünket a homokba, hogy nem akarunk tudni róla. De
ezt így nem célszerű. Mert itt lehet ragozgatni, lehet itt emelgetni. Meg mit tudom én.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Tavaly is el lett mondva. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De egyébként, amikor a
központi béremelés most volt, akkor kellett volna leülnünk és megbeszélnünk. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Volna.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megint úgy volt, jobb, ha
egyébként a Holczinger nem tud róla. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Jövőre meg terítékre kerül, amikor az ő
bére lesz a terítéken.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A következő. Itt egyébként,
most hadd, kérdezzem meg az irodavezető asszonyt, hogy ez a 15.573.810,-Ft, ami ide be van
tervezve, akkor ez az a bér. Anna ebben a te béred is benne van. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Ez, amivel kellett volna kezdeni, ami itt módosul.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor most azt mondja az
irodavezető asszony, hogy oda kell tenni. Mit kell odatenni?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Ugye ez a 2016-ban, ez most nem látszik, hogy az első
olvasatban milyen összeg volt. De innen  a  könyvtári  szolgáltatásokból  lett  levéve  az az
ominózus hang technikus.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Innen akkor lejön még?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Ide még vissza kell tenni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De, mit?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Azt, amit kivettünk belőle. Az 1.660.000,-Ft-ot kivettük
belőle, a hang technikusi bért. Azért kell visszatenni, mert akkor lesz itt pont annyi összeg,
amennyire itt szükség van a könyvtári dolgozóknak. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Mennyi van most nálad Anna?

Szente-Takács     Anna     igazgató: Úgy van, ahogy az irodavezető asszony mondja 17.230.000,-
Ft alappal és ehhez rakták létszám arányosan. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Mert tévedésből ebből lett kivéve a hang technikus,
amikor a közművelődésből kellett volna a 9,7 millióból kellett volna kivenni. Helyesen a
9.708.234,-Ft, az 8.046.000,-Ft. És a könyvtárnál meg a 15.573.819,-Ft 17.233.000,-Ft és
akkor a járulékai növekszik. Ez az a 2 fő, amit ide betettünk. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Itt hívom fel a figyelmet, hogy
elment 3  magas fizetésű ember  a könyvtárból és gyakorlatilag a 19.453.267,-Ft helyett
17.233.819,-Ft lett. Ami tulajdonképpen hozzávetőleg, ha kiszámolom 3 embernek a bére,
majdnem 12.000.000,-Ft volt. Így van?

Szente-Takács     Anna     igazgató: Igen. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Na, most egy kis matematika.
Hogyha a 12.000.000,-Ft-ból azt figyelembe vesszük, akkor most hol tartanánk. És nekem ez
a problémám.



Kovács     László     alpolgármester: Nem változott a létszám?

Szente-Takács     Anna     igazgató: Amit elnök úr mondott, rettentően sok a bérminimumra való
felhozatal. Az intézmény esetében 470.000,-Ft havonta. Tehát ez rengeteg.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Így van az rengeteg és melléje
még a plusz 40.000,-Ft. 

Szente-Takács     Anna     igazgató: Meg még plusz a vezetői döntés alapján járó. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: 280.000,-Ft.

Szente-Takács     Anna     igazgató: És akkor van a  kulturális illeték, amire van központi
költségvetési fedezet.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Úgyhogy itt ez a probléma, az
a 280.000,-Ft havonta. Azzal lehetett volna mérsékelni. Akkor ott vagyunk, hogy igen. De
előbb, utóbb vissza fog köszönni. De most ezt fogadjuk el így most. De ki kell dolgoznunk
valamit és következetesek legyünk. És le kell ülni a dolgozókkal és meg kell értetni, hogy
nem elvenni, de a következő emelésnél nem kapják meg, hanem ez egész addig, amíg ez le
nem kopik, addig ezt figyelni kell. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Helyben járás.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Hát most így van. Mindenhol
így van. Ugrott egyet. Más kategóriába került. Aztán akkor ott maradt. Jó, akkor ezt
kiveséztük. Köszönöm. Utána van a könyvtári állomány gyarapítása 2.100.000,-Ft. Ezt
fogadjuk el. A  közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, akkor
innen lejön a 2.000.000,-Ft ugye?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Igen. És akkor ez 8.046.000,-Ft lesz és a járulék meg
1.794.000,-Ft. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor a következő sornál a
dologi kiadás, egyéb folyó kiadások, akkor az meg 2.200.000,-Ft, ugye?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Az meg 2-vel növekedik. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A mínusz kettővel. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Nem. Mert ez  a dologi kiadások. Ezt már az előzőre
ráraktuk.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az már a dologi kiadás, ami a
14.269.200,-Ft be van tervezve.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Az változatlan.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az ott marad. Eggyel lejjebb



van a 4.100.000,-Ft. A polgármester úrral beszéltük, hogy akkor 2.200.000,-Ft-ra csökken a
folyóirat. Akkor ez mennyit jelent.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: De itt van élő megbízás.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Itt az élő, megbízások azok
megmaradnak. Maga a dologi kiadás az csökken. A 4.100.000,-Ft-ot osszuk el 3.500-zal,
szorozzuk meg 2.200-zal, ha valakit megkérhetek.

Szente-Takács     Anna     igazgató: Elnök úr egyet, amit a polgármester úr mondott az valóban
így van. Csak nem tudjuk arányosítani a nyomdai költségeket a példányszámra, mert bizonyos
példányszám fölött kedvezményes ugyan az a lapszám. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó. Akkor tegyünk oda
2.500.000,-Ft-ot, aztán akkor megoldódik a helyzet.

Szente-Takács     Anna     igazgató: A 4.100.000,-Ft helyett?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Igen. 

Mayer     Gábor     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: És akkor kijön annyiból az a
példányszám? 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem biztos, Laci. 2.700.000,-Ft.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Ezt nem lehet lineárisan. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor 2.700.000,-Ft-ot
tegyünk oda. 

Kozma  György  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Az  előbb,  ugye  lement  a
munkáltatói, a személyi juttatások lement 8.046.000,-Ft-ra. Akkor a járulék a 2.148.200,-Ft
helyett hogyan alakul?

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor a 2.148.251,-Ft helyett
1.294.000,-Ft. A másik a dologi kiadásnál azt nézzük meg. Én a tavalyi tervezettet tenném be.
Mert annyi volt a rendezvény.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: A közművelődés?

Holczinger László Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság elnöke: Amit  most  fogadtunk el  a
rendezvény tervezetet, mennyi volt ott? 

Bendes István jegyző: A 8 millió, meg a 1,5 millió.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor az jó 9,5 millió.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: De itt más is van ám. A művelődési háznak a rezsije.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor azt 12 millióra húzzuk



le. 

Dukán Gabriella aljegyző: 8 + 1,5 millió az 9,5 millió.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor 9,5 millióra.

Dukán Gabriella aljegyző: Plusz még az Áfa.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor az a működési költség.

Szente-Takács Anna igazgató: Akkor a működési költségre nincsen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Jó,  akkor  2  millióval
csökkentsük le. 

Szente-Takács Anna igazgató: De tavaly is több volt, mint 12 millió.

Holczinger László Gazdasági  és  Ügyrendi Bizottság elnöke: Mert  tavaly is  mindenféle
rendezvény volt. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De tavaly 12,5 millió volt.

Szente-Takács Anna igazgató: Igen.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: De azért volt több a tavalyi,
mert ment a gáz is meg a fatüzelés is.

Szente-Takács Anna igazgató: Idén is megy. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Most már nem fog menni.

Szente-Takács Anna igazgató: De, akkor meg tényleg olyan apríték legyen. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Nem rajtam múlik az apríték.
Sok mindenem. Nem azért Anna, a következő nagyon kevés a napközbeni rendezvényünk.  A
temperás fűtés is.

Szente-Takács Anna igazgató: Fél nyolctól tanfolyamok vannak. Már ott tartunk, hogy az
ügyeletes kolléganőt fenyegetik, hogy felkenik a falra, mert nincsen fűtés, fűtés nélküli. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: De Anna azért nincsen fűtés,
mert a költségvetést levettük.

Szente-Takács  Anna igazgató: Nem. Azért  kell  bekapcsolni  a  gázfűtést,  mert  hiába  van
aprítékos kazánunk. Itt hátrányos helyzetűeknek van tanfolyam. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor azt 13 millióra vegyük
le. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A tavalyit megadjuk, vagy a 13-at?



Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A 13-at, és majd meglátjuk. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Akkor 1.263.000,-Ft-tal csökkentsük. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen. Óvoda. A bérek azok
rendben vannak. A dologi kiadást, azt ott is kellene csökkenteni. Nekem még gyakorlatilag
nyomja a bögyömet, hogy még nem volt elszámolásunk az árammal. Senki nem mondja, hogy
az áram mit hozott nekünk, és mi tűnt el. 

Bendes István jegyző: De azért 1,5 milliót így is levettünk már.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Hol? 

Bendes István jegyző: Az óvodánál. 

Dukán Gabriella aljegyző: Hát a 14 millió tényből lett 12 millió. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Jó.  Megfűztetek.  De  a
gyermekétkeztetés az maradt. Viszont a személyi juttatás az meg felment 3 millió forinttal. 

Bendes István jegyző: Mert itt is megtörtént a bérfejlesztés. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: De ennyire nem. 

Bendes István jegyző: Meg az iskolai étkeztetésnél léptétek meg a 20 %-ot. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: 3 millió forint.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A létszám az tavaly is meg
volt. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Nem egész évben. Mert március 1.-gyel indítottuk.

Bendes István jegyző: Meg azért ne felejtsétek el, ide betettük a 1.800.000,-Ft-ot, csak azért
a  bérbe,  mert  nyugdíjba  menő  óvónők  helyett  szeptembertől  pótóvónőt.  Mert  nem  fog
dolgozni szeptembertől az óvodai sétáló és helyette már beállítottuk az új óvónőt, de fizetni
fogjuk a sétálót,  mert  a  sétálónak itt  lesz a  bére.  Azzal  növelte  meg pluszban.  1,8 millió
forinttal megemelte a bért. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó, akkor hagyjuk, aztán majd
meglátjuk.  Hát  akkor  a  végére  értünk.  A pénzeszköz  átadás  Kft.-nél  akkor  ez  majd  fog
változni. 

Bendes István jegyző: Ugye betettük a 11.000.000,-Ft-ot, meg a 9.000.000,-Ft-ot egyelőre.
Aztán ez majd hogyan változik, ez majd év közben kiderül. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor az egyéb
szervezeteknek a keretösszeg tavaly 10.144.519,- Ft volt, most 6.500.000,-Ft-ra tettük. De
attól félek, hogy megint majd jönnek a kuncsorgó levelek, aztán megint hozzá kell tenni. De



itt le kell húzni a rolót. Ennél többet nem. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Testületi döntés.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Amire megvan, a testületi
döntés azt megkapják, de a többit nem. Ezt aztán lehet ám még ragozni.
 
Bendes István jegyző: Ezt adjátok gyakorlatilag a polgárőröknek, a tűzoltóknak, a nyugdíjas
kluboknak, a galambászoknak.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Azért azt meg kell nézni,
tavaly is úgy volt 3.000.000,-Ft-ra beterveztük a keretösszeget aztán felment 10 millióra.
Most megint 6.500.000,-Ft és biztos vagyok benne, hogy ez megint felmegy.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hát akkor én megkérem a jegyző
urat, hogy tájékoztasson folyamatosan, hogy hogy fér bele.
 
Bendes  István  jegyző: Persze.  Könnyű  azt  mondani.  Tavaly  is  azért  emelkedett,  mert
mondtuk, hogy ennyi van.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Mert mindig mindenki nagyon
szép, mindenki nagyon jó. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Amikor bejön egy ilyen összeg,
hogy milyen sor terhére. Akkor nekünk miért lett ennyi?
 
Bendes István jegyző: A határozatba mindig beletesszük. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De amikor döntés előkészítés van,
soha nem hallani,  hogy amikor van a döntés a támogatásról,  akkor mindenki,  illetve nem
mindenki, de nagy vidáman támogatták. 

Bendes István jegyző: Nem. Be is van írva a határozatba, hogy ennek a sornak a terhére
tesszük.

Kovács László alpolgármester: Igen. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Az átadott pénzeszközöknél a
tavalyihoz képest 7 millióval többet adunk a szociális feladatokra. Ennek egy bizonyos részét
megemelték, de megmondom őszintén, hogy ez is egy kicsit megint úgy vagyunk, hogy nem
biztos,  hogy jó nekünk ez a társulás ilyen formában. Utána az ügyeletre  5.858.000,-Ft-ot.
Azért több, mert ott a finanszírozás is megemelkedett. Meg most a bérek megnyomták. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: De ebben az önrész is bent van.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Az önrész is bent van jó.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Bejönnek ezek a pénzek?

Bendes István jegyző: Nehezen.



Cserny  Pál  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság tagja: Lógnak  még  több  millió  forinttal.
Hogyan lehet ezt behajtani?

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Nem lehet.

Bendes István jegyző: Megmondom. A múltkori testületi ülésen elfogadta a testület, hogy
125.000,-Ft-ért  megbíztuk a  korábbi  könyvvizsgálónkat  és akkor megcsinálta  a  háziorvosi
szolgálatnál az indulástól, mert nem olyan régi 2014 márciusától és most végig vettük. És
elszámolunk velük a zárszámadáskor. Van egy hiba, hogy annak idején a társulás elindításakor
a  társulás  takarítónőjénél  viszont  nem  lett  figyelembe  véve,  hogy  ő  takarítja  a  védőnői
szolgálatunkat is. Egyezség született, hogy visszamenőleg mi is elszámoljuk.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: 990.000,-Ft egy évre. 

Bendes  István  jegyző: Összeadva  az  is  3  millió  forint.  Tartóztak  5  millióval,  mi  meg
hárommal. Úgyhogy csak 2 millióval fognak csak többet fizetni.

Holczinger László Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság elnöke: Annyi  különbséggel,  hogy
mindig megy a tilitoli. Van, aki kap, van, aki ad. Mi így leszünk, mi adunk, ők meg kapnak,
csak mi meg nem fogunk kapni. 

Bendes István jegyző: De ezt megbeszéljük személyesen.

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Azt  mondja,  1  millióért
menjünk perre. Hogyan menjünk perre? Az lesz a vége, az 5 millióból ennyi lesz.

Bendes István jegyző: De nem lesz ennyi a vége.

Holczinger László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság elnöke: Annyit  szeretnék kérni  az
Annától, hogy a könyvtárban, meg itt a művelődési házban, ami olyan, hogy nem devecseri
rendezvény, hanem más érdekeket képvisel. Akár Kamara, akár a Bakonykarszt, meg egyéb
kihelyezett ülése legyünk azért már következetesek, kérjünk tőlük bérleti díjat. Elbírják.

Szente-Takács Anna igazgató: Jelentem, jegyző úrral  megbeszéltem, hogy az új  SZMSZ
benyújtásával egy időben egy testületi határozatot kérnék a bérleti díjakra.

Bendes István jegyző: De azért most lehet tenni javaslatot tenni a bizottságnak, mert akkor
visszük magát a határozatot előbb is. 

Szente-Takács Anna igazgató: A terembérleti díjak is több éve lettek megállapítva. Tehát ott
is emelést javaslunk. Úgy a bérleti díjakra is javasoljuk. Mi azt szeretnénk, hogy a testület
határozza meg, hogy kitől ne kérjünk, illetve hány alkalommal, melyik intézmény, társulás,
járás.

Bendes István jegyző: Milyen gyorsan kapjuk meg tőletek?

Szente-Takács Anna igazgató: Holnap reggel.

Holczinger László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság elnöke: Jó,  mert  akkor  a  testületi



ülésen meg tudjuk tárgyalni. Egyébként ennek azért van egy jelentős és lényeges része, hogy
nehogy azt mondják, mi mindenkinek odaadjuk ingyen. A könyvtárosok most már mást sem
csinálnak, már pincérkednek, saját maguk veszik meg a pogácsát.  Szóval ezt azért már el
kellene felejteni. Lehet ezt úgy is rendezni, hogy mindenki fizesse ki tisztességesen a bérleti
díjat.  Ha  Devecser  elmegy  valahová,  akkor  ő  is  meg  fogja  fizetni  ezt  és  tőlünk  meg
bevasalják. Itt azért ez a probléma. Azért ilyen nagyvonalúak ne legyünk már, ha nem a mi
érdekeink.

Szente-Takács Anna igazgató: Akkor holnap reggelre jegyző úr. 

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Akkor ő neki kellene eldöntenie?

Bendes István jegyző: Nem. Ő javasol. Csak ő ismeri a saját meglévőit és tud javasolni.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Mehetünk tovább. A plébánia
támogatást, azt már megszavaztuk. 

Szente-Takács Anna igazgató elhagyta az üléstermet. 

Bendes István jegyző: Egy dologra  lépjünk vissza,  hogy abból  vita  ne  legyen már.  Már
megállapodtunk. Azt tudjátok, hogy a Sport Egyesület már 4.000.000,-Ft-ot kért.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igen. 

Bendes István jegyző: Marad a 2.000.000,-Ft?

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Most igen, az 2.000.000,-Ft.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nem. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: De  nincs  pénz.  Honnan
vegyünk pénzt?  Március 15.-e  után majd megint  lehet  gondolkodni.  Addigra bejönnek az
adók. 

Bendes István jegyző: Nem megyünk le 2-ről, csak hogy teszünk-e hozzá.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Majd visszatérünk rá.  Van
pénzük?  Van. Mert ott van a 6,5 millió forint is, az önrészt, mert azt most fogjuk kifizetni. A
Sport Egyesületnek a pályázati önrésze, az most fog átmenni.

Kovács László alpolgármester: Mikor fog átmenni?

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Nem. Tavaly is ez úgy volt, hogy ütemeztük a bejövő
adókhoz.

Kovács László alpolgármester: Bocsánat elnök úr, szabad. Tehát tavaly kaptak 2,5 millió
forintot.  Most  egy  kicsit  többet  4  millió  forintot  kértek,  hogy  biztonságosabb  legyen  a
működésük. Mind a testületnek, mind a bizottságnak megfontolásra ajánlom ezt a dolgot. A
másik  pedig  a  TAO  önrész  és  itt  egy  picit  válasszuk  külön.  Egyszer  van  a  működési
támogatási rész.



Bendes István jegyző: Itt is külön van a TAO önrész. 

Kovács  László  alpolgármester: Azért  is  mondom,  mert  az  elszámolást  is  külön  kell.
Ráadásul  a  rendeletünknek  a  szöveges  részét  is  módosítani  szükségeltetik  emiatt.
Megmondom mi a probléma. Az a probléma, hogy ez a támogatás, amit most odaadunk, az
tárgyév végéig szól. Tehát december 31.-ig. Aztán el kell neki számolni vele. A TAO az 2013-
ban kezdődött. A 2013-as, 2014-es, áthúzódó időszak volt. A 2014-es, 2015-ös dettó. A 2015-
ös, 2016-os dettó. És a 2016-os, 2017-es megint. És ugye ott tartanak most, hogy az elején is
volt már, később kapták meg a TAO támogatást. Megkapták, de már a lezárását követően. A
mostani, ami most lett átadva, január végén kaptak.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Igen. De halasztást kértek egy évet. 

Kovács László alpolgármester: Igen ám, halasztást kértek, de a következő, hogy most már
kettő  nyitott  pályázatuk van jelen  pillanatban.  A 2014-est,  2015-öst  lezárták.  A 2015-öst,
2016-ost. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Az nincsen lezárva. Hát nem
számoltak el. 

Kovács László alpolgármester: A 2014-es, 2015-ös az le van zárva. A 2015-ös, 2016-os év
nincs lezárva. A 2016-os, 2017-es év indul. Na, most a következő az az igazság, hogy őnekik
szeptembertől  indulnak.  Azok az  önrészek,  amik  nekik  oda  lettek  adva  a  lezártak,  abból
finanszírozta a mostani futó projektjét. De, ha a 6 millió, ami meg lett neki szavazva, mert
már tavaly meg lett neki szavazva a TAO önrész ez a 6 millió valamennyi. Ha azt odaadjuk,
akkor tudja visszahelyezni és az előző projektjét akkor tudja elszámolni. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Folyamatában nagyon jól végig kísértem. A tavalyi év,
aminek az utolsó részletét  januárban kapta meg annak a lezárása nyáron fog megtörténni,
június 30-cal. Ez holt biztos. Egyébként minden megállapodásba beletesszük, hogy amíg az
előzőről  nem számol  el,  addig  nem kaphat  másikat.  Még a  20.000,-Ft-os  támogatásba  is
beletesszük. 

Kovács László alpolgármester: Kinga, de van nyitva egy olyan pályázatuk, ami tavaly zárult
volna le 2016 júniusában. Az az önrész, ami most oda lett adva januárban az még arra szól. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: De az most fog 2017. június 30.-cal zárulni.

Kovács László alpolgármester: Azért mert hosszabbítást kértek és addig tifelétek sem tud
elszámolni.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Tudom.

Kovács László alpolgármester: Viszont, ha nem tud elszámolni, kizárják őket a TAO-ból.
Igazából ezt a 6.900.000,-Ft-ot minél előbb oda kellene nekik adni. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Ez még nem indul nekik ez a 6.900.000,-Ft.

Kovács  László  alpolgármester: De  már  elindult.  Folyamatában  van.  Ezt  kell



megfinanszírozni abból, mert a béreket ki kell fizetni neki is, amíg el nem indul. Soha nem
csökken le, mert mindig utólag adjuk oda neki.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság   elnöke: Előre kapják meg.

Kovács László alpolgármester: Nem előre kapja bocsánat. Januárban kapta meg a tavalyi év
utolsó részét.

Szabó Kinga pénzügyi  irodavezető: Mert  halasztást  kért,  hogy június  30-ig,  mert  ha az
utolsó  részt  odaadom januárban,  akkor  azt  miért  nem tudja  végrehajtani  június  30-ig  ez
évben? Megírták az MLSZ-től mindegyikhez, hogy melyikre, mennyi halasztást kértek.

Kovács László alpolgármester: Ez így van. Tavaly kértek is halasztást.

Szabó  Kinga  pénzügyi  irodavezető: Én  tisztában  vagyok,  hogy itt  nem volt  semmiféle
utólagos finanszírozás.

Bendes István jegyző: Tehát nem a tőlünk való hiány volt az egyetlen ok, hogy nem tudtak
elszámolni vele.  A mienk is kellett hozzá, de nem ez volt az oka, hogy nem tudott elszámolni.
Mi megkérdeztük tőlük, hogyha gyorsabb ütemben kapják, akkor el tudtok előbb számolni?
Azt mondták nem. Ezzel mindenképpen ekkor fognak tudni elszámolni. De mi egyeztettünk
velük és azt mondták, hogy jó az ilyen ütemezésben a pénz átadás. Mert, ha az egyéb TAO
bevételi  oldal  is  ilyen  arányban,  vagy  hasonlóan  jön  és  ekként  fognak  tudni  vele  csak
elszámolni. Hiába adtuk volna mi előbb. Nem a mi pénzünk hiányzott, hogy elszámolhasson
hamarabb. Hanem egyéb dolgaiban sem tudott költeni, vagy megvalósítani. És akkor emiatt,
tehát  egyezség  született  közöttünk,  hogy  mi  az  az  ütem,  ami  elfogadható  nekik  és  az
elszámolásuknak is meg fog felelni. És az által megkötött írásbeli egyezség alapján utaltuk
nekik  a  pénzt.  Tehát  mi  leültünk  az  elnök  úrral,  meg  a  gazdaságisukkal.  Leültünk  mi
kettőjükkel egyeztetni és ők mondták, hogy ez így jó és a szerint kapják meg. Azért most is
oda fogunk figyelni rájuk. És értessük meg velük, hogy azt az ütemet tudjuk vállalni, amit a
költségvetés is elbírja és az, ami neki mifelénk és kifizetés szintjén is tartható. Mi egyeztettük
az ő gazdaságisukkal és elnökükkel, hogy milyen ütemben 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó. 

Kovács László alpolgármester: Tehát az a kérésem, ők is akkor tudnak elszámolni, hogyha
megkapják most és a TAO-t is.

Bendes István jegyző: Világos. 

Kovács László alpolgármester: És kettő lesz most nyitva. A 2017-es. Tehát annak az önrésze
nálunk van. Annak az önrészét be kell tudni tenni. 6.900.000,-Ft.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Januárban kaptak az biztos. 

Kovács László alpolgármester: De az az előző volt. Nem a mostani.

Bendes István jegyző: Világos.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Nem fogom elszámoltatni mostanáig a januárit. Az a



probléma, de inkább abba ne menjünk bele. Én láttam az ő irataikat. Mindig is humánusan
álltunk hozzá. Az önkormányzat márciusban kap adót, meg szeptemberben. Nekünk sem jön a
12 hónap minden havában annyi pénzünk, hogy fenn tudjuk magunkat tartani. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ez a lényeg.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Mindig is pozitívan álltunk hozzá. 

Bendes István jegyző: Mindig úgy adjuk, ahogy ők kértek, és ahogy mi bírtuk.

Kovács  László  alpolgármester: Ne legyen  már  nekik  nyitva  két  pályázatuk.  Az egyiket
tudják lezárni. Akkor adjunk annyit hozzá, ha nem is fizetjük ki a 6.900.000,-Ft-ot, hanem
fizessünk ki annyit, hogy el tudjanak számolni. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Itt bent van. Én azt javaslom,
hogy ezt fogadjuk el, ahogy itt van. A 2.000.000,-Ft, meg a 6,5 millió forintot. 

Bendes István jegyző: Rendben.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A plébániára 1.500.000,-Ft.
Beruházások. 

Szabó  Kinga  pénzügyi  irodavezető: Ez  az,  amit  mondtam,  hogy  minden  intézménynél
valamennyit  be  kell  beruházási  soron  tervezni,  mert,  ha  egy  széket  veszünk,  egy  fogast
veszünk, mindent oda kell elszámolni. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Helyes. De ott miért nincs tény
írva a sorok közt? 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Mert ott nem volt. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Vagy nem volt, vagy nagyon magas volt. Eleve nem
tervezzük. A 28 milliónak a megbontása eredetibe itt van. De a tényleges végrehajtás során pl.
az óvodánál teljes konyhaberendezés ugye elég nagymértékben, meg az iskola konyha is fel
lett újítva.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: De ez egy egyedi dolog volt.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Itt inkább arról van szó, hogy egy minimális kis összeg
vagy  500.000,-Ft,  vagy  1.000.000,-Ft-nyi  +  áfa  legyen  minden  intézménynél,  mert  erre
szükség van.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Jó. Akkor a könyvár eszköz
beszerzésére a pályázati önrész az 1.700.000,-Ft.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Igen, mert az érdekeltségnövelő önrészt is be kell tenni. 

Holczinger László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: A tárgyi  eszközök.  Ez  az
önkormányzat és a hivatal. Ez 2.300.000,-Ft, ez milyen önrész? 



Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Ez az önkormányzat összesen. Ez az önkormányzatban,
ami nem konkrétan intézményhez tartozik. 

Holczinger László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság elnöke: Itt  van  a  következő,  amit
mondtam az eszköz beszerzés a Startprogramban, 11.980.000,-Ft. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Ez a pályázat része. Erről már van is testületi döntés. Ez
a tárgyi eszközöknek a beszerzése. 

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: Egyébként  megmondom
őszintén ezekkel a nagy eszközökkel befürödtünk. Ez a legnagyobb vakítás, megvesszük az
aprítógépet,  vitatkozunk,  hogy  milyen  legyen,  ez  olyan  szuper,  hogy  már  ez  tökéletes.
Szecskavágót  vettünk  13.000.000,-Ft-ért.  Megvettük  a  két  tehénhez,  a  hús  marhához  a
fejőgépet. Olyan ügyesek vagyunk. 

Óvári  Márton  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: A Startmunka-program  terv
beszámoló meg volt már a tévében is.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: És még nincs kifizetve.

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Na, szóval ez a problémám itt
nekem. Mindegy menjünk, mert csak idegesíteném magam. Iskola, eszköz beszerzés, megint
a konyhára 635.000,-Ft. 

Óvári  Márton Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság tagja: A 2017-es  Startmunka-program
tervezés mikor volt? 

Bendes István jegyző: Az összes határozatot elfogadtátok. 

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ide volt már téve elénk az anyag.
Nem erről volt  szó. Nem azért  ültünk le a Kadocsával,  azért,  hogy megbeszéljük. Mert a
traktor, ha te nem leszel itt, akkor még a traktor az itt lesz. Erről nem volt szó. Hanem arról
volt  szó, hogy megkaptuk előre már, hogy kell a tehénnek egy fejőgép, mert ő már előre
megcsinálta azt az előkészítést. Én az előkészítést mondtam.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Úgyhogy meg lettünk vezetve.
Odatették és kész. Tény. Tényeknek megfelelően. Most is fogunk venni olyan gépeket, amire
nem lesz szükségünk az életben sem.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Persze.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Gyakorlatilag azt az úthengert
vettük meg, amit kinéztek. Én ránéztem az internetre 3.800.000,-Ft, és azt húzkodni fogják.
Majd, ha lent van ott kint, nem tudom, hogy majd mivel fogják behozni?

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Majd az Attiláék behozzák.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ez pályázati pénzből van. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Attól függetlenül, önerőt kell



hozzátenni. 

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Amikor hozzánk kerül, akkor azt
mondják, hogy mi vagyunk, a széthúzok, meg nem akarják elfogadni, nem akarják megvenni.
Mert nem járul hozzá a testület.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Igen, csak ezek mind olyan
dolgok,  hogy elengedjük magunk előtt  és  akkor  utána a  jegyző úr jogosan mondja,  hogy
gyerekek  megszavaztátok.  És  akkor  meg  vagyunk  szavazva.  Na,  menjünk  akkor  tovább.
Iskolai  konyha  megint  635.000,-Ft  be  van  tervezve  eszközre.  Óvoda  eszközbeszerzése,
szintén.  A Deák  Ferenc  utcai  ház  megvásárlása  12.000.000,-Ft.  Megvan  a  keretünk  is.
Vásárhelyi utcai háznál mondtam, hogy kevesebb legyen, de bent hagyták a 4.500.000,-Ft-ot.
Legyen bent, de elkölteni nem szabad. 

Bendes István jegyző: Nem muszáj.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Hát annyi pénzért nem szabad
megvenni.

Bendes István jegyző: Írunk újra egy levelet, hogy 3.000.000,-Ft-ról van döntés. És ha lehet
3 millióért, akkor annyiért. Ha nem, akkor visszahozzunk. Addig nem lesz megvéve, amíg
nincs végleges döntés, határozat.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Menjünk tovább. A Deák téri
ingatlan. Mi az? 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Művelődési háznál székek, ami megmaradt adományba
megy. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Bem utca fűtési rendszer.
Tervezzük be, ne költsük el. A Szent Imre utcára a 4.000.000,-Ft az rendben van.  

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: A Petőfi téri iskolára a 2.300.000,-Ft, az meg tavalyi
hátralék. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A tavalyi tartozásunk. Várkerti
iskola, kamera, kapuval együtt 1.000.000,-Ft. Ravatalozó oké. A könyvtár fűtésrendszerének
felújítására a 3.500.000,-Ft az rendben van. Hát, akkor így a végére értünk.
  
Óvári  Márton  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Tervezzük  be  a  temetőnek  a
baloldalát.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A következő, azt újra el kell
indítani. 

Bendes     István     jegyző: Tulajdonképpen már felmérte a Cseri. Már az kell, hogy üljön le ő és
az Attila és egyeztessék azt a legvégső pontot, hogy ő mennyire részletesen szeretné. Igazából
nem méretjük fel az egészet, mert az egy örült mennyiség lenne, hanem egy háromsornyit.
Hogyha bemegyünk, jobbról próbálja meg az alsó sort és akkor utána még egyet felmér. Azt
kell tudni.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De miért kell? Már elnézést
kérek, miért kell ide a Cseri Laci? A következő. Ennek a temetőnek volt egy komplett
rendezési terve. Most meg kell csinálni a parcellázási, meg a többi tervet. Itt semmiféle Cseri
Laci nem kell.

Bendes     István     jegyző: A parcellázást kell valakinek, kimérnie, felmérnie. Attila nem fogja
tudni egyedül.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Építésztervező tervezze meg.
Nem a földmérőnek kell megtervezni.

Bendes     István     jegyző: Egyelőre ki kell jelölni, hogy darabonként kérik a parcellát, vagy a
sort jelöljék ki és Attiláék maguktól kiosztogatják. Meg, hol lesz az út. Ezt ki kell tűzni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ennek van egy törvényes
előírása, hogyan kell egy temetőt.

Bendes     István     jegyző: Annyi pénzünk nem lesz, hogy most itt neki álljunk sok millió
forintokért szórakozni. Egyelőre azt tudjuk csinálni, a baloldal nem olyan széles, ki tudjuk
mérni, hogy hol lesz az út, hol lesz a parcella. Attilának kell megoldani, hogy mekkorák
kellenek, hogy ebben csak a 2-esek lesznek, akkor az úgy méri ki és ki lehet tűzni az összes
sírhelynek a helyét is. Vagy pedig elég, hogy ez a sor és akkor ő fogja eldönteni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor sosem lesz rend.

Bendes     István     jegyző: De ez van jelenpillanatban. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Egy kérdés. Annak a temetőnek meg
van az engedélye?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Meg van. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Meg van tervezve, így van.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Annak van egy parcellázási
terve is.

Bendes     István     jegyző: Így van.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Van egy parcellázási terve.

Bendes     István     jegyző: A baloldal, ha bemész a főkapun balra nincs.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az egészre megvan.

Bendes     István     jegyző: Mondom, hogy nincs. 
 
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Hát mondom, hogy megvan.



Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Akkor semmi más nem kell.

Bendes     István     jegyző: Hát én ilyen tervet nem láttam, hogy a baloldal meglenne. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A következő.

Bendes     István     jegyző: Az Attilának a baloldalról semmilyen anyaga nincsen. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az Attilánál nincs. A
következő. A szekrényben megvan a temetőnek a baloldala is. 

Bendes     István     jegyző: Akkor nem is kell tervezni. Akkor csak ki kell mérni, de akkor is kell
kimérő, mert az Attila egyedül nem tudja.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az a helyzet, hogy kell egy
normális csapat, aki kitűzi, lekarózza, és azt mondja az Attilának itt az út édesapám. Itt
mellette ez 4-es, ez 2-es. A következő, ha itt nem találjuk meg, akkor én elmegyek, a
levéltárba elhozom. Mert tudom, hogy 2011-ben nagyon sok.

Bendes     István     jegyző: Akkor meg van a terve a ravatalozónak? Akkor miért nincs meg az
Attilának? 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A hivatalban kell meglenni.
2011-ben lett elvíve az összes anyag a levéltárba, ami ott volt. És azt kérdeztem, hogy a 24 H
0 miért megy el, mert azokat itt kellett volna tartani. Azokat nem szabad elvinni a levéltárba.
Műszaki nyilvántartásba szerepelnek. Össze lettek pakolva. Vitte boldog, boldogtalan.
Nagyon sok anyagot elő tudok szedni. 

Kovács     László     alpolgármester: Egy kérésem lenne a gyepmester, mint olyan.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nincs bent a programban. 

Kovács     László     alpolgármester: Nem kell? Csak kérdezem.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: De kell.

Kovács     László     alpolgármester: Azért, mert nem látom jelenpillanatban.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Mennyi annak a költsége?

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Van a városgazdálkodás.

Bendes István jegyző: Az belefér a nagyváros község gazdálkodás dologijába. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A következő, akkor én azt
mondom, hogy a gyepmesterire tegyünk 600.000,-Ft-ot egyelőre. 

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hát ennél több kell.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Kevés? 



Bendes István jegyző: 100.000,-Ft havonta + a szállítás. 

Kovács     László     alpolgármester: Durván 150.000,-Ft a szállítás költsége havonta. 

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: 2 millió forint, vagy legalább 1,5
millió forint kell.

Bendes István jegyző: 2 millió forint. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Egy pillanat, figyeljetek,
irodavezető asszony nekünk felsorol itt egy-két dolgot.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Mivel a városgazdálkodás dologija kérdés volt, hogy mi
a tartalma. A 6-os mellékletben a 20-tól a 26-ig. Hogy mi van ott a 14.000.000,-Ft dologiban?
Az összes biztosítás, ami az önkormányzatot érinti. A buszmegálló fenntartása. Akkor a
Meggyeserdőnek a vízellátása, amit havonta számláznak. A szemétszállítások. Gépjármű
karbantartások. Virág, koszorú, vagy akárhová kell ilyen össznépi rendezvényre az is itt van.
Meg a szociális tűzifának a szállítási költsége lett ide elszámolva. De, hogyha a gyepmesteri
is.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Azt tegyük oda feladatnak. És
majd innen fogjuk finanszírozni. 

Bendes     István     jegyző: 2.000.000,-Ft-tal tervezzünk szerintem. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Akkor tedd  oda még a
gyepmesterit.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Jó.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: A 1,5 millió forint, ami volt a
könyvvizsgálónak, az honnan megy? 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Nem emeljük meg.

Bendes     István     jegyző: Az a tavalyi költségvetésből ment. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ebben a kiadásban nem
szerepel. 

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Az a kérdésem, hogy most itt a 2.669.000,-Ft csökkenés
a kiadásból, hogy annak mi legyen a sorsa.

Kovács     László     alpolgármester: Jó csak erről dönteni kell, mert a polgármester úr szájából az
hangzott el, hogy ő nem akarja tovább. Hogy menjen-e így tovább, amíg nincs végleges.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az menjen a működési
költségre, kiadásra. 



Bendes     István     jegyző: Csökkenti a működési kiadást.

Szabó     Kinga     pénzügyi     irodavezető: Te mondtad, hogy nincs kiadás, akkor csökkenthetem
ennyivel a hiányt.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Igen. Így van. A következő.
Akkor a költségvetésünket így javasoljuk elfogadásra. Aki elfogadja ezeket a javaslatokat,
úgyis módosítani kell ezerszer év közben, az kéz felemeléssel megszavazni szíveskedjen.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ezt én így az elejétől a végéig
hiányosnak tartom. Rosszul tervezettnek tartom. És elfogadni sem tudom.  

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek,  hogy  Devecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletét alkossa meg.

49/2017.     (II.   21  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  2  igen,  1  nem  szavazattal,  1
tartózkodás mellett  nem támogatta  a határozati  javaslat  elfogadását,
mely szerint a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek,  hogy  Devecser  Város  Önkormányzata  2017.  évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg. 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Akkor nincs költségvetésünk.

Kovács     László     alpolgármester: Akkor javasolhatod.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó. De akkor majd holnap, mit
csinálunk. 

Bendes     István     jegyző: Akkor a holnapi napirendről levesszük? Akkor levesszük a
napirendről holnap. Azt azért tudjátok, hogy nem lesz normatív támogatás, ha nem lesz
költségvetésünk. 

Kovács     László     alpolgármester: Akkor meg kell oldanunk ideiglenesen.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tavaly ugyan így volt István. Így
van. Megint ott vagyunk, hogy az utolsó pillanatban tárgyaljuk a költségvetést.

Bendes     István     jegyző: Semmilyen javaslat nem érkezett, hogy miért nem lehet elfogadni. 
 
Kozma  György  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Bocsi.  Tavaly  nem  kaptunk
ÖNHIKI-t elmondtam. Feléltük a saját bevételeinket, amit eladunk. Akkor is azt mondtátok
ebből semmi probléma nem lesz. Nézzük mi történt. Most ugyan az a látszat, ugyan ez a
szisztéma működik, utolsó pillanat fogadjuk el. Akkor is az volt egyébként. Most is ugyan az
a helyzet. Csak most már nem lesznek olyan bevételeink, amit el tudunk költeni. 



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Meddig  kell  elfogadni  a
költségvetésünket?

Bendes István jegyző: Március 1-gyel nem lesz normatív támogatásunk. Ennyi. 

Kovács László alpolgármester: A következőt mondom, még egyszer beszélje át a bizottság.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Mindent átbeszéltünk. 

Kovács László alpolgármester: Ha átbeszéltünk mindent.

Kozma  György  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Akkor  oldjátok  meg  az
ellenmondásokat. 

Kovács László alpolgármester: Soha nincsen. Gyuri mondok valamit erre.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Egyébként nem támadt vita. 

Kovács  László  alpolgármester: Gyuri  mondok  valamit.  Figyeljetek  ide  a  következő.
Mondok valamit. Most hirtelen kénytelen vagy elfogadni, már kétszer átrágtuk. Ha elfogadjuk
akkor még utána is tudunk rajta módosítani. Utána is helyre lehet hozni azokat a hibákat,
amiket, most elkövetünk.

Bendes István jegyző: Minden hónapban módosíthatja a testület. 

Kovács László alpolgármester: Akkor módosítod, amikor akarod.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke:   Figyeljetek!

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Tavaly, amikor elfogadtuk, rá kettő
hétre módosítottuk.

Kovács László alpolgármester: A költségvetés, hogy ilyen aktívan részt veszel, nem az a
probléma.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A következő Gyuri. Még
egyszer felteszem szavazásra. 

Kozma György Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság tagja: Nem baj. Én úgy sem fogom
megszavazni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A következőt szeretném kérni.
Ahhoz, hogy legyen költségvetésünk. Sok olyan tétel van, azért veséztük ki. Én elmondtam a
véleményemet. Kaptam is válaszokat. Sok olyan dolog kiderült belőle. Azok nyomják a
bögyömet, amin már nem tudunk segíteni. A munkáltatói bérfejlesztés, ezeket nem tudjuk.
Gyakorlatilag ezt hiányolom. És ez a polgármester, a jegyzőnek és az irodavezetőnek is a
felelőssége, ezt el kell ismerni. És én az elején is mondtam, hogy egyeztessük le. Az
intézményvezetők is oda üljenek le és menjünk végig. 



Kovács     László     alpolgármester: Addig beszélsz, amíg nem fogják megszavazni.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az lenne a kérésem, hogy
javasoljuk elfogadásra így, holnap a Képviselő-testületnek. Utána még tudunk rajta dolgozni,
vesézni. És úgy sem engedjük kifizetni az összes fejlesztést, ami megmarad, amíg nem lesz rá
fedezet, addig nem lesz. Hadd, kérjelek meg benneteket. Én tényleg nem akarom.

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Szerintem kardinális eltérések akkorák
nincsenek ebben a költségvetésben. Amik felvetődtek itt azokat nagyjából tisztáztuk, azzal a
címszóval, hogy utána meg kell nézni, mi az, ami megvalósítható. Ez egy szorított
költségvetés.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Szavazásra teszem fel.
Megállapítom, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 4  fő, a döntéshozatalban 4  fő vesz
részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság
javasolja  a  Képviselő-testületnek,  hogy  Devecser Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

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

50/2017.     (II.   21  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottsága  javasolja  a  Képviselő-
testületnek,  hogy  Devecser Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

Kovács László alpolgármester elhagyta az üléstermet.

3./     Napirendi     pont:

Startmunka program – Mezőgazdaság – öko gazdálkodás

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az öko gazdálkodásról az
úgynevezett szakvélemény, az írásos ellenőrzés. Mindenki  megkapta  az  anyagot.  Ez a
szervezet megcsinálta a kötelező vizsgálatot 106.000,-Ft-ért. Javaslom, hogy fogadjuk el. 

Több kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke  : Megállapítom, hogy a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vidékfejlesztési  Program
keretén belül „Ökológiai  gazdálkodásra történő áttérés,  ökológiai  gazdálkodás fenntartása”
című pályázat keretében megkötött 626/1901/28/4/2016 ikt. számú Támogatói Okirat előírásai



alapján hagyja jóvá a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (1112 Budapest, Oroszvég lejtő
16.) által benyújtott 0060497 számlaszámú – bruttó 106.045,- Ft – számla kiegyenlítését.
2./ A Képviselő-testület a bruttó 106.045,- Ft összeg kiegyenlítésének fedezetéül a 2017. évi
költségvetésben a Startmunka program keretében biztosított saját forrást jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy intézkedjen a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft. (1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.) által benyújtott 0060497
számlaszámú – bruttó 106.045,- Ft – számla kiegyenlítéséről.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ azonnal

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

51/2017.     (II.   21  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A  Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Vidékfejlesztési Program keretén belül „Ökológiai gazdálkodásra
történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása”  című pályázat
keretében megkötött 626/1901/28/4/2016 ikt. számú Támogatói Okirat
előírásai alapján hagyja jóvá a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
(1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.) által benyújtott 0060497
számlaszámú – bruttó 106.045,- Ft – számla kiegyenlítését.

2./ A Képviselő-testület a bruttó 106.045,- Ft összeg kiegyenlítésének
fedezetéül a 2017. évi költségvetésben a Startmunka program
keretében biztosított saját forrást jelölje meg.

3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel  a polgármestert, hogy
intézkedjen a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (1112 Budapest,
Oroszvég lejtő 16.) által benyújtott 0060497 számlaszámú –  bruttó
106.045,- Ft – számla kiegyenlítéséről.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ azonnal

4./     Napirendi     pont:

Gázolaj felhasználás

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke  : Megint itt van egy 168.264,-Ft
összegű számla, amit ki kell fizetni. Korábban volt a testületi ülésen egy ennyi, amit szintén
elfogadtunk. 

Dukán Gabriella aljegyző: Havonta ennyi.



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Jó. De ez nincsen bent?
Havonta ezt így kell megcsinálnunk? Nincs bent a pályázatban, vagy hogyan vagyunk?

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Milyen gázolaj? Ennek mennyi az
ára?

Bendes     István     jegyző: Ennek nem tudjuk, mert nem olyan jellegű intézkedés ez. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Itt a következő gondom van.
Az a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy mire megy el ez a gázolaj? Tudja valaki?

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Azért mondom, meg kell kérdezni
a Kadocsát, aztán mindjárt megtudjuk. 

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: Ez nem a pályázatból megy?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nem a pályázatnak a része.

Bendes     István     jegyző: Ez még kell. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Így könnyen megy. Az az
igazság, hogy láttam furikázni az autót. Ha Ajkára megyek, akkor Ajkán találkozok. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ami azt jelent, hogyha országúton
közlekedik, akkor naponta több mint 200 km.

Dukán Gabriella aljegyző: Nem csak egy autó megy.

Holczinger   László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Két autó megy, meg a traktor.
A traktor az most nem megy, mert nincs rajta traktoros.

Cserny Pál Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ezen mit kell annyit gondolkodni.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ha reálisnak tartjuk, akkor meg
lehet adni, ha nem tartjuk reálisnak, akkor nem.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Nekem az a problémán, hogy
itt furikázik mindenki. Ha Ajkára megyek, akkor Ajkán találkozók a KD-s autóval, ha
Somlóvásárhelyre megyek, akkor ott találkozok velük. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Nagyon egyszerű vezetni kell a
nyilvántartást.

Bendes     István     jegyző: Van. 

Cserny     Pál     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     tagja: Vezetni kell az útnyilvántartást. Néha
bele lehet nézni, hogy hol, mit csinál. Különben ez előírás.

Bendes     István     jegyző: Közben bele lehet nézni. 



Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A pici traktor szállítja az
anyagot. A nagy traktor ott kint darál.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ha darál egy traktor, akkor napi 80
litert elhasznál. 

Holczinger   László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Hát akkor jól van. Akkor mit
csináljunk? Fogadjuk el?

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Más lehetőséget nem látok, hogy
fogadjuk el. 

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Holczinger    László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megállapítom, hogy a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Devecseri Agrokémiai Kft.
(8460 Devecser, Vasút u. 37.) által a 2017. január havi gázolaj beszerzéssel kapcsolatban
benyújtott bruttó 168.264,- Ft összegű 6270015517 számú számla kifizetéséhez járuljon
hozzá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a gázolaj beszerzéssel
kapcsolatban benyújtott számla kiegyenlítésével kapcsolatban intézkedjen. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal

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

52/2017.     (II.   21  .  )     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri Agrokémiai Kft. (8460 Devecser, Vasút u. 37.) által a 2017.
január havi gázolaj beszerzéssel kapcsolatban benyújtott bruttó
168.264,- Ft összegű 6270015517 számú számla kifizetéséhez járuljon
hozzá.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal



5./     Napirendi     pont:

Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Az írásos kérelmet mindenki
meg kapta, a költségvetésében szerepel.

Bendes István jegyző: Én azt javasolom, hogy abból a költségvetésből oldja meg, ami bent
van a költségvetésben.

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető: 500.000,-Ft.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Lényegében azt kérik, hogy az
óvodai berendezéseknek a beszerzését támogassuk.

Bendes     István     jegyző: Ide beterveztünk 1.380.000,-Ft-ot. Annak a terhére vegye fel az
500.000,-Ft-ot. Nem plusz pénz. Nem pluszban adjátok, hanem engedélyezitek, hogy onnan
lehessen felhasználni. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Maga a szöveg, amit nem
értek, hogy azért adjunk, hogy ők mennek a vállalkozókhoz.

Bendes     István     jegyző: Nem. Hanem 1.000.000,-Ft-ra lenne szükségük. Úgy látják, hogy a
vállalkozóktól 500.000,-Ft-ot össze tudnak kérni.  A költségvetésben hadd, tegyék.

Több kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke  : Megállapítom, hogy a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Vackor Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde kérelmének adjon helyt
és a kérelemben foglaltakra 500.000,-Ft-ot biztosítson, melynek fedezetét az Önkormányzat
2017.  évi  költségvetésében az  Óvodai  eszközbeszerzésre  betervezett  beruházási  összegből
biztosítsa.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
vezetőjét értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

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

53/2017.     (II.   21  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A  Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Vackor Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde



kérelmének adjon  helyt és a kérelemben foglaltakra 500.000,-Ft-ot
biztosítson, melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében az Óvodai eszközbeszerzésre betervezett beruházási
összegből biztosítsa.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

7./     Vegyes     ügyek:

a)  EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kezdeményezett térségek” - pályázat beadása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger  László  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke:  Az  írásos  előterjesztést
mindenki megkapta. 

Bendes  István  jegyző: Négy  településsel  tudnánk  pályázni  egy  EFOP  pályázaton
249.000.000,-Ft-ra durván. A négy település, Noszlop, Oroszi, Doba, és Bakonypölöske. Azért
így kell  pályáznunk,  mert  a pályázat alap előírása,  hogy öt  résztvevőnek lenni  kell.  A mi
kistérségünkben 11 település  egy másik  csapattal  pályázott,  úgynevezett  Kristályvölggyel,
közösséggel nevezzük így. Mi igazából azzal, hogy Bakonypölöskét vettük be nem a járási
keretből fogunk pályázni, hanem a térségi keretből. Ők ugye járásiból fognak. Így nem is
ütközünk  velük  a  pályázat  során.  Ami  a  jó  ebben  a  pályázatban,  amit  beírtunk
arányszámokban, hogy ebből a költségből mindenkinek jut valamennyi. Nyilván Devecsernek
a legtöbb 62 %. Megvannak azok a rész dolgai ennek a pályázatnak, amiből egy nagyon kicsit
lehet  költeni  beruházásra,  12  milliót  lehet  költeni  eszköz  beszerzésre.  Lehet  ebből
finanszírozni  a  közösségi,  humán  dologról  van  szó,  tehát  tudunk  finanszírozni,  azokat  a
költségeket, amik itt felmerültek, hogy munkáltatói eltérítéssel adunk. Ezeknek a lehetősége is
megadódik a pályázat révén. Kicserélhetjük ebből,  ha akarja az önkormányzat.  Költhetjük
másra  is,  de  kicserélhetjük,  ami  elhangzott  a  székeinket  is.  Megoldhatjuk  az  alatta  lévő
padozat javítását. Kettő éves futama van. Két év alatt futjuk le. Azt is el kell fogadnotok, hogy
Devecser lesz a gesztor település.
   
Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Megkérdezem, hogy kinek
van kérdése, véleménye.

Több kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke  : Megállapítom, hogy a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 



1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében megjelent EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben –  kedvezményezett térségek”  című pályázati felhívásra pályázatot
kívánjon benyújtani konzorciumi együttműködés keretében az alábbi településekkel közösen:

 Devecser Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető 
 Noszlop Község Önkormányzata
 Oroszi Község Önkormányzata 
 Doba Község Önkormányzata 
 Bakonypölöske Község Önkormányzata

2./ A projekt várható költsége bruttó 249.824.900,- Ft, mely összeg az alábbi arányban
kerüljön meghatározásra a települések között:

arányszámok költségvetés
előkészítés és
menedzsment

Devecser   62 %    162.916.278 Ft       21.118.000 Ft 
Noszlop   15 %      34.306.035 Ft 
Bakonypölöske     8 %     18.296.552 Ft 
Oroszi     5 %     11.435.345 Ft 
Doba   10 %     22.870.690 Ft 

100 %   249.824.900 Ft 
3./ A Képviselő-testület a projekt várható költségének – bruttó 249.824.900,- Ft - fedezetéül a
pályázaton elnyerni kívánt összeget jelölje meg.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást írja alá, és a pályázatot nyújtsa be, valamint, hogy a szükséges nyilatkozatokat
megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal      

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

54/2017.     (II.   21  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy
1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent EFOP-
1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek”  című pályázati felhívásra pályázatot
kívánjon benyújtani konzorciumi együttműködés keretében az alábbi
településekkel közösen:
 Devecser Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető 
 Noszlop Község Önkormányzata
 Oroszi Község Önkormányzata 
 Doba Község Önkormányzata 
 Bakonypölöske Község Önkormányzata

2./ A projekt várható költsége bruttó 249.824.900,- Ft, mely összeg az
alábbi arányban kerüljön meghatározásra a települések között:



arányszámok költségvetés
előkészítés és
menedzsment

Devecser   62 %    162.916.278 Ft       21.118.000 Ft 
Noszlop   15 %      34.306.035 Ft 
Bakonypölös
ke     8 %     18.296.552 Ft 
Oroszi     5 %     11.435.345 Ft 
Doba   10 %     22.870.690 Ft 

100 %   249.824.900 Ft 

3./ A Képviselő-testület a projekt várható költségének –  bruttó
249.824.900,- Ft - fedezetéül a pályázaton elnyerni kívánt összeget
jelölje meg.

4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást írja alá, és a pályázatot
nyújtsa be, valamint, hogy a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-4./ azonnal      
         

b) Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester
 

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: Az írásos kérelmet mindenki
megkapta.

Bendes  István jegyző: Devecser  Város  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesülete  kéri,  hogy nincsen
valamiért engedélye arra, hogy a jelenlegi általuk használt tűzoltószertárra székhely használati
engedély  legyen.  Kérjük,  hogy  ezt  támogassátok.  Lesz  képviselő-testületi  határozatuk  és
akkor ők székhelyként jegyezhetik be ezt a helyiséget. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Rendben van. Megkérdezem,
hogy kinek van még kérdése, véleménye.

Több kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke  : Megállapítom, hogy a
jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszem
fel, ki ért egyet azzal, hogy a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy 
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kérelmének adjon helyt
és  részére  engedélyezze  a  8460  Devecser,  Széchenyi  utca  18.  szám  alatt  található
tűzoltószertár székhelyként való használatát.
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 Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag -
a következő határozatot hozta:

55/2017.     (II.   21  .)     GÜB.        h     a     t     á     r     o     z     a     t:

A  Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy
1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
kérelmének adjon helyt ad és részére engedélyezze a 8460 Devecser,
Széchenyi utca 18. szám alatt található tűzoltószertár székhelyként
való használatát.

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     

c) Együttműködési megállapodás tervezete a Fanni Házat Támogató
Alapítvánnyal

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke  : Az írásos tervezetet mindenki
megkapta. 

Bendes István jegyző: Ez egy kicsit nehezebb. Nem tudom, hogy holnapig képesek vagyunk-
e átgondolni. Van nekünk itt ez a Fanni Házunk Devecserben. A Fanni Háznak korábban volt
szerződése a  Pedagógiai  Szakszolgálattal.  És a  Pedagógiai  Szakszolgálat  tőle  rendelt  meg
bizonyos szűrővizsgálatokat. Ez megszűnt. Azokat a kis kapukat, azokat a feladatokat jelenleg
a  Pedagógiai  Szakszolgálat  kívánja  elvégezni.  Ilyen  jellegű,  ilyen  fajta  feladatot  ellátó
intézmény az országban három helyen van. Egy van Budapesten, egy van Szombathelyen és
egy van nálunk. Tehát igazából normatív támogatása ennek a dolognak még nem alakult ki.
Jelenleg még nem működik. És ők ezért megpróbálják megkeresni a járási településeket, hogy
ezekre a vizsgálatokra, ezekre a dolgokra a települések adjanak pénzt. Láthatóan Devecser
településtől 555.000,-Ft-ot szeretnének kérni. 

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Per, év?

Bendes István jegyző: Ez nem per, év. Ez várhatóan erre az évre szól, mondjuk.  

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ezt hogyan támogatják?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Sehogy.



Bendes István jegyző: Ez jó kérdés. Biztos, hogy nagy dolog, amit csinálnak és jó dolog. És
az a legszebb, hogy a legkorábban.

Óvári  Márton  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Tudom,  hogy  a  Hajniék,  mit
csinálnak, mert elég bonyolult a dolog.  

Bendes István jegyző: Igen.

Óvári  Márton  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Pont  azért,  hogy ne  legyen  az
véletlen sem, olyan felvetés, vagy bármi bárki részéről.

Bendes István jegyző: Az a baj, hogy tudunk-e holnapra dönteni.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Hogy lehetne jó szigorúan számon
kérni, hogy véletlenül se tudjon valaki erre egy rossz szót szólni? Én támogatom.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Azért lett volna jó, hogyha
továbbra is a Pedagógia Szakszolgálat csinálja és nem a körzet. 
  
Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Csak az a baj, hogy a Pedagógiai
Szakszolgálat ezt a vizsgálatot, meg ezt a dolgot nem biztos, hogy úgy látja el, mert nincsen
szakembere, sem képesítése, csak megkapta ezt a feladatot.

Bendes István jegyző: Ilyen szinten nem tudjuk.

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Az lenne a kérésem, hogy
gondolkodjunk rajta, és most ne döntsünk benne. 

Bendes István jegyző: Bevigyük ezt holnap már?

Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Ne vigyük még be, csak
beszéljünk róla.

Bendes István jegyző: Hívjuk meg egy bizottsági ülésre a Fannit, hadd, mondja el, és akkor
az ilyen kérdésekre is kapunk választ.

Óvári Márton Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Bizottsági tagunk.

Bendes István jegyző: Nem baj. Hívjuk meg a bizottsági ülésre, akkor már mondja el itt a
csapatnak,  akkor  a  szociális  bizottságnak  is,  az  oktatási  bizottságnak  is,  hiszen  valahol
mindenkit érint a dolog. Akkor maradjunk annyiban, hogy a következő bizottsági ülésre mi
meghívjuk  a  Séfer  Hajnit,  hogy  segítsen  a  döntéshozatalban  és  adjon  egy  részletesebb
tájékoztatást, hogy hogyan tudjuk.

Óvári  Márton  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: És  azt,  hogy  egy  szigorú
beszámolás, elszámolás legyen.

Bendes István jegyző: Igen. 



Holczinger     László     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Köszönöm. Akkor most nem
tárgyaljuk ezt. Majd legközelebb. Tessék, parancsolni.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Nekem egy olyan kérdésem lenne,
hogy a pénzügyi irodavezető asszony most milyen minőségben dolgozik?

Bendes István jegyző: Megbízással. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Megbízással. Gyakorlatilag felel
az önkormányzat 

Bendes István jegyző: A hivatal megbízása, nem az önkormányzat megbízása. 

Kozma György  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagja: Felel  a költségvetési  rendelet
tényleges beszámolásakor, az önkormányzati hivatalnál, és itt  leírja azt is, hogy külsősnek
minősül  ebben a pillanatban. Az Ávr.  9.  § (2) bekzedése alapján felel  a működtetéssel,  a
vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért, amely a gazdasági szervezeten kívül,
szolgáltatás  megrendelésével  is  történhet.  A  jogszabály  azonban  a  számviteli  feladatok
ellátásával  kapcsolatban  nem  tartalmaz  egyéb  rendelkezést.  Belső  szervezeti  egység,
gazdasági szervezet, vagy más kijelölt költségvetési szerv láthatja el az Ávr. erre vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően.

Bendes István jegyző: Mi a kérdés?

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Ha ő megbízást kap, nem minősül
teljes  felelősnek,  ő  külsős.  És  leírja,  hogy  külsős  nem  végezheti  a  pénzügyi  irányítási
feladatot. Ennyi.

Bendes István jegyző: Az irányító, az irányítója a jegyző.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Át kell minősíteni.  Vagy pedig
utána kell járni ennek részletesen, mert itt feketén, fehéren leírja az Ávr.

Bendes István jegyző: A jegyző a hivatal ellátója.

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Igen ám, csak pénzügyileg.
 
Bendes István jegyző: Még az a szerencsénk, hogy a pénzügyön belül van olyan 3 dolgozónk
ezen kívül,  akinek megvan a megfelelő végzettsége.  Tehát  bármikor át  tudja venni.  Tehát
nincsen abban semmilyen gondunk. 

Kozma György Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja: Az a helyzet akkor viszont át kell
minősíteni, mert így, ebben a feladat ellátásban nem felel meg.

Bendes István jegyző: Ajka szintén megbízásos szinten tartja a fő belső ellenőrt. Ugyan úgy
tartják, mint mi a Kingát. Ennyi.
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