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Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 22-én
(szerdán) 13 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak: Ferenczi Gábor polgármester
Kovács László            alpolgármester

Bognár Ferencné
                         Holczinger László         
                         Kozma György
                         Mayer Gábor    
                         Óvári Márton               képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
Szabó Kinga pénzügyi irodavezető
Ács Attila ügyvezető igazgató
Szente-Takács Anna igazgató

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Vörös Istvánné jegyzőkönyvvezető

Jelen van még 10 fő érdeklődő állampolgár.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Sok  szeretettel  és  nagy  tisztelettel  köszöntök  mindenkit
Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  soron következő nyilvános képviselő-
testületi  ülésén.  Külön  köszöntöm  azokat,  akik  a  Devecseri  Városi  Televízión  keresztül
követik  nyomon  a  munkánkat.  Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel a
megválasztott 7 fő képviselőből 7  fő jelen van. A nyilvános ülést  megnyitom. A napirend
ismertetése előtt két rövid történést szeretnék megemlíteni. Egyrészről arról, amiről bizonyára
mindenki  értesült,  múlt  héten,  szerdán megtörtént  az ünnepélyes  átadás-átvétele  az  Arany
János utca 12. szám alatti, egykori kultúrház épületének és azzal kapcsolatban tárgyalásokat
kezdeményeztem, illetve kezdtem a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, hogy miként tudna ez
a karitatív szervezet részt venni az ingatlan hasznosításában. Február 28.-án lesz az országos
alelnök  úr  részvételével  a  következő  egyeztetés.  Megvan  az  elvi  lehetősége  annak,  hogy



anyagiakkal  tudják  támogatni  a  felújítást.  A mai  napon  pedig  ismét  Devecserben  járt  a
Katolikus Karitász vezetősége, és ők pedig szeretnék pályázati segítséggel, pályázati forrásból
felújítani a saját tulajdonukat képező egykori ÉDÁSZ lakásokat. A terv az, hogy egy családok
átmeneti otthonát létesítenének Devecserben, ami nem csak a városunkban, hanem az egész
térségünkben nagy hiány. Természetesen ezzel kapcsolatban, amennyiben újabb fejlemények
lesznek,  mindenképpen  fogom  tájékoztatni  a  Képviselő-testületet,  illetve  a  lakosságot.
Ismertetném az előzetesen kiküldésre került napirendi pontok tervezetét, azzal, hogy a 7-es
számú napirendi pontot, jelesül a „Meggyeserdő” név használatának szabályozását kérném a
Képviselő-testülettől, hogy amennyiben egyetért a mai ülés napirendjéről vegyük le. Viszont a
következő,  a  március  végére esedékes  rendes  képviselő-testületi  ülésen  ezt  mindenképpen
szeretném tárgyalni.  Egy nagyon rövid  indoklást  szeretnék  hozzáfűzni.  Mint  ahogyan azt
önök  is  tudják  a  Devecser  név  használata  a  saját  szabályozásunk  értelmében  a
polgármesternek a hatáskörébe tartozik. Ez egy érdekes jogi helyzet, ugyanis a Meggyeserdő
név viszont Devecser közigazgatási területének a részét képező terület nevét jelzi. Tehát ki
kellene dolgozni pontosan azt a belső szabályozást, hogy amennyiben egy a közigazgatási
területünkhöz  tartozó  településrésznek  a  nevét  használja  valaki,  akkor  ezt  milyen  módon
teheti  meg.  Illetve,  amennyiben  annak  a  névnek  a  használatára  méltatlanná  válik,  akkor
milyen  módon  lehet  ezt  tiltani,  illetve  kérni  a  név  használat  tiltását  adott  esetben  egy
törvényszéktől. A Meggyeserdő névnek a használatával kapcsolatban természetesen most is
meg  kell  jegyeznem,  hogy  álláspontom  szerint  az  úgynevezett  Meggyeserdő  Önkéntes
Tűzoltó Egyesület méltatlanná vált ennek a névnek a használatára. Már csak azért is, hiszen a
Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelem  csak,  azokkal  a  tűzoltó  egyesületekkel  köt
együttműködési megállapodást, akik valóban közhasznúsági tevékenységet, valóban tűzoltó
tevékenységet folytatnak. Tehát a Katasztrófavédelem az úgynevezett Meggyeserdei Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel soha sem kötött ilyen jellegű megállapodást. És tekintettel arra, hogy
Devecser  városában  működik  egy  Devecseri  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület,  akiknek  a
munkájára  büszkék  vagyunk,  akiknek  a  munkáját  minden  évben  megköszönjük  és  az
Önkormányzat  pedig  a  saját  költségvetéséből  minden évben támogatja.  Én azt  gondolom,
velük kapcsolatban is meg kell említeni, azzal, hogy Meggyeserdő néven egy másik tűzoltó
egyesület is működik, ez az ő munkájukra is negatív fényt vet,  hiszen ez a másik tűzoltó
egyesület, ez a Meggyeserdei Önkéntes Tűzoltó Egyesület, nem a tűz oltásban, hanem a tűz
generálásában  vesz  részt.  És  annak  is  megvan  a  különös  bája,  amikor  a  meggyeserdei
területen  a  Meggyeserdő  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület,  a  Devecseri  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesülettől kér segítséget adott esettben szivattyúzásban. S akkor még nem is akarok abba
belemenni, hogy érdekes módon kigyulladt az önkormányzati területünkön, a meggyeserdei
területünkön a kazánház,  ami mind a mai  napig nincsen rendbe téve.  Minden ilyen-olyan
káros  tevékenységeket  végez  ez az  egyesület,  ami  azt  gondolom, Devecser  város  jó  hírét
mindenképpen  sérti.  Mindenesetre  mivel  nem akarok,  vitát  generálni  kérném,  hogy ezt  a
napirendi pontot halasszuk el és dolgozzuk ki pontosan a saját belső jogi szabályozásunkat
ezzel kapcsolatban. Már azzal kapcsolatban, hogy egy településrésznek a nevét milyen módon
használhatja valaki. Van a napirendi tervezettel kapcsolatban valakinek módosító javaslata?

Módosító javaslat nem hangzott el.

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



A Képviselő-testület  7  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -  a  napirendet  az  alábbiak  szerint
fogadta el:                   
                                                                                 

                N A P I R E N D
T á r g y : Előadó:

1./ 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

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:

Devecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Én  a  magam  részéről  nem  szeretnék  vitát  nyitni  ezzel
kapcsolatban,  hiszen  az  előző  héten  a  bizottsági  ülésen  azt  gondolom,  hogy  részletesen
megvitattuk,  áttárgyaltuk.  Utána  egy testületi  ülésen  szintén  napirenden  volt  a  2017.  évi
költségvetésünk. Tegnap a Bizottságok ismét tárgyalták. Én azt gondolom, hogy kellő időt
fordítottak  rá.  Elhangzottak  azok  a  lényegi  módosító  javaslatok,  amelyeket  én  magam is
támogatok, és amelyeket a hivatalunk összefoglalt. Egy külön előterjesztés készült, a tegnapi
napon Holczinger László elnök úr által javasolt módosításokkal. Így a módosítást követően a
bevételi  és  kiadási  fő  összegünk  935.295.253,-Ft  helyett  929.087.853,-Ft-ra  módosulna.
Körülbelül  6.000.000,-Ft-tal  csökkenne.  A  módosítást  követően  a  működési  hiányunk
20.336.404,-Ft, a felhalmozási hiányunk 48.878.380,-Ft. Az összes hiány pedig 69.214.784,-
Ft  lenne.  Most  nem akarok  belemenni,  hogy könyvelés  technikailag  miért  szerepel  ilyen
működési, illetve felhalmozási hiány a költségvetésben. Ugye ez valószínűleg hosszú évek
elteltével is úgy fog alakulni, hogy a költségvetésbe ezeket a hiányokat bele kell tervezni. De
természetesen  év  végére,  reményeink  szerint  idén  is  úgy  fog  alakulni  az  Önkormányzat
pénzügyi helyzete, hogy szabad pénzeszközzel tudunk fordulni majd a következő évre. És hát



természetesen az sem titkolt  szándékunk,  hogy szeretne a  település  az idei  évben számos
pályázaton  sikeresen  szerepelni.  Ami  nyilván  egy  sikeres  pályázat  esetén,  adott  esetben
költségvetési módosítást is igényel. Tehát nyilvánvalóan ebben az évben várhatóan majd a
költségvetést  néhol  módosítanunk  kell.  Jó.  Én  azt  gondolom,  hogy  a  tegnapi  bizottsági
üléseken elhangzottakkal  összességében  én  is  egyet  tudok érteni.  Olyan volumenű,  olyan
nagyságrendű módosítások nem hangzottak el,  ami érdemben mind a főösszeget,  mind az
egyéb működési dolgainkat  befolyásolná.  Tehát  én azokkal  a módosításokkal terjeszteném
elő,  amiben a bizottságok a tegnapi napon megállapodtak.  És hát köszönöm szépen, hogy
azokat a javaslatokat, amelyeket pedig én a koncepcióba, illetve a költségvetési tervezetbe
beépíteni  javasoltam,  azokat  pedig  többségében  támogatta  a  Képviselő-testület,  illetve  a
bizottságok is. Elnök úr szeretné kiegészíteni?

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és hosszas  vita  után,  ismételt  szavazással  elfogadásra
javasoljuk. De felhívom a figyelmet arra, hogy a következőkben olyanok ne fordulhassanak
elő, hogy központi bérrendezésnél a Bizottság, illetve a Képviselő-testület ki van hagyva és
nem tudja elmondani a véleményét. Mert előfordult olyan, hogy központilag is emeltek bért,
meg munkáltatói eltérítés is volt. És hát azt már nem akartuk, hogy visszavegyük a béreket, de
ezek  az  intézkedések,  ezek  részben  ilyen  formában  erkölcstelenek  és  legközelebb  azért
beszéljük át. Felhívtam a figyelmet arra is, hogy a felhalmozási célú fejlesztések csak akkor
tudnak  megvalósulni,  ha  lesz  rá  fedezet.  Azért  azzal  számolni  kell,  hogy az  úgynevezett
áhított pályázataink az mind utófinanszírozottak lesznek. Ehhez viszont meg kell előlegezni,
meg kell finanszírozni a pályázatokat. Hát erre külön forrásunk nincs, és ezen gondolkodni
kell. Összességében elfogadásra javaslom. Úgyis menet közben módosítani kell. De azok a
szabályzatok,  amire  ott  felhívtuk  a  figyelmet,  hogy  mind  a  könyvtárnál  az  úgynevezett
teremhasználatáért,  terem  bérleti  díjakat,  meg  az  egyebeket  ezeket  szedjük  be.  Valamint
ezekre  a  bérfejlesztésekre,  meg  mivel  az  a  legnagyobb  érték  egyébként  az
Önkormányzatoknál, ezeket pedig közösen tárgyaljuk meg és akkor itt a félreértéseket is el
tudjuk kerülni. Köszönöm szépen. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Köszönöm, elnök úr! Lényegében mindennel egyetértek, ami
elhangzott. A bérek rendezésével kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy én magam sem
foglalkoztam azzal, bár valószínűleg kellett volna, hogy egy adott intézményen belül az addig
meglévő munkáltatói döntésen alapuló eltérítéseket figyelembe kellett volna venni akkor,
amikor központilag történt a jogi szabályozásváltozás miatt egy általános béremelés január 1.-
től. Én azt javasolom, mivel elég rossz üzenet értéke lenne annak, hogyha ezeket a korábbi
években szerzett úgymond jogosítványokat megvonnák a 2017-es évben, a 2018-as évben
térjünk rá vissza, amikor reményeink szerint ismételten sor kerül majd egy központi
bérrendezésre. Ha jól tudom, akkor 181.000,-Ft szerepel a tervek között, hogy a szakmunkás
minimálbért 2018-tól fel fogják emelni. És akkor majd figyelembe vesszük a korábbi években
adott  munkáltatói döntésen alapuló emeléseket is. Egyetértek azzal is, hogy nyilván csak
akkor tudnak megvalósulni a különböző felhalmozási bevételekből finanszírozandó
beruházások, amennyiben ennek ténylegesen meg lesz a fedezete. De akkor itt is hadd,
jegyezzem meg, hogy a tavalyi évben azt, ahogy azt a  múlt évben is elmondtam, a tavalyi
évben sem éltük fel  a felhalmozási bevételeinket, hiszen mintegy 18 millió forintért
értékesítettünk önkormányzati ingatlant és mintegy 35 millió forintot fordítottunk ingatlan
vásárlásra, illetve ingatlan fejlesztésre. Tehát, szó sincs arról, hogy ezt beépítettük volna a
működési kiadásainkba. A pályázatok valóban utófinanszírozásúak lesznek. Ettől függetlenül,
mivel nagyon minimális önrészt kell ezeknél a pályázatoknál biztosítani, mindenképpen meg
kell tudnunk oldani átcsoportosítással, hogy ezeket a pályázatokat a város véghez tudja vinni.



Én azt gondolom, hogy rendelkezünk olyan mozgástérrel, hogy azt meg fogjuk tudni
szervezni év közben. És még a terembérleti díjakkal kapcsolatban hangzott el elnök úrtól
nagyon helyesen, hogy a terembérleti díjak beszedésére nagy gondot kell fordítani. Jelzem,
hogy most már nagy gondot fordítunk rá az elmúlt évektől. Kiderült ugyanis, hogy volt olyan
teremhasználati szerződés, amit nem érvényesített jó pár évig az Önkormányzat, és hogy
milliós nagyságrendű tartozása van egy vállalkozásnak, most  inkább így fogalmazok az
önkormányzat irányába. Ezt viszont sikerült behajtani. Illetve a terembérleti díjakat, jelenleg
is beszedjük. Éppen a közelmúltban volt két megkeresés is a Máltai Szeretetszolgálat, illetve
az alsó tagozatunk használatában lévő tornateremmel kapcsolatban. Tehát jelenleg ott pl.
1.500,-Ft-os óránkénti terembérleti díjat kérünk. Viszont, ha már terembérleti díjak, igazgató
úrtól is kértem segítséget, illetve a tankerület vezető asszonytól, hogy miután január 1.-től az
iskola épületünk, mint vagyon elem átkerült a tankerület kezelésébe, s innentől kezdve a
terembérleti díjaknak a szedésére a tankerület jogosul. Viszont a másik oldalon Devecser
város szempontjából nagyon fontos, hogy azok, akik eddig is használták a tornatermet sport
célra és tekintettel arra, hogy a városnak nincsen külön sportcsarnoka, ahol különösen a téli
időszakban lehet  sportolnia a devecserieknek, egy olyan bérleti díj kerüljön megállapításra,
ami vállalható a lakosságnak. Tehát én ebben kérném igazgató úrnak a segítségét. Tehát
tényleg, hogyha valaki már 20 éve egy megszokott csapattal kosárlabdázik, jár adott esetben
az intézménybe, akkor ne a terembérleti díjon múljon az, hogy ezt a sportolási lehetőséget
megvonjuk polgártársainktól. Egyébként összességében egyetértek a költségvetést érintő
javaslatokkal, illetve azokkal a felvetésekkel, amiket a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
képviseletében elnök úr megtett. Ki szeretne hozzászólni? Tessék, képviselő úr.

Kozma     György     képviselő: Szeretnék hozzászólni és egy külön véleményt megfogalmazni,
most nem azért, hogy az indulatokat gerjesszem, de mégis meg szeretném osztani
mindenkivel. Gyakorlatilag, amikor mi erről a rendeletről beszélünk, akkor itt  a rendeletnek
az 5. §-a azt mondja, hogy az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel
felvételt nem tervez. Ugyanakkor ezek szerint van hitelünk. Itt azt mondja, hogy hitelünk sem,
hanem hiányunk mondjuk 70.000.000-Ft. A 70.000.000,-Ft-ról a rendelet nem is tesz említést
egyébként. Így a forrás hiánynál, a 2. mellékletben forrás hiányról beszél. A 3. mellékletben
ugyanezt az összeget működés bevétel hiányra, felhalmozási bevétel, működési célú hiányra.
A 4. mellékletben működésű célú pénzeszköz átvételi hiányra, egyéb forrástámogatás hiányra
teszi. Tehát végig viszi az egészet a 7-es és 8-as számú mellékletet szintén beleértve.
Legutoljára itt a 8-as mellékletben ugye érdekes ide teszi a finanszírozási bevételhez
előirányzatba. Most már akkor ezek szerint 71.000.000,-Ft, nem 70.000.000,-Ft, ami előző
83.000.000,-Ft volt. Viszont nem mutatja, hogy hol használja ezt fel. Január, február, március,
április, május, június, július, augusztus, szeptember végig üres ez a sor. Aztán a felhalmozási
célú tartalékot szintén ide teszi, ugye 67.634.000,-Ft-ba teszi, de januárban fel is használja.
Tehát azt mondom, hogy ez így polgármester úr, mivel mi adjuk ehhez a nevünket, ön is,
képviselő asszony és  mink is, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nekünk egy olyan
költségvetést kellene elfogadnunk, ami egyébként tartalmazza ezeket a költségelemeket,
amiket tegnap is, meg azelőtt is a dologi költségekre, gyakorlatilag a dologi költségek,
bérköltségek tekintetében letárgyaltunk. De egy olyan módon tenné ezt meg, hogy az a
tervezet az mondjuk, ne menjen szembe a számviteli törvénnyel, ami kimondja, hogyha
hiányról beszélünk, meg kell azt is határozni, hogy miből fogjuk a hiányt fedezni. És még
mindig ott van a valóság elve is, amit egyébként tavaly is felvetettem, amikor szintén nem
fogadtam el ezt a költségvetési rendeletet, mert pont akkor is ugyanazok a problémák
fordultak elő, mint most. Azért gondoltam azt, hogy akkor csináljanak egy olyan rendeletet,
ami egyébként megfelel a törvényességi előírásoknak. A másik problémám a személyi
megközelítése a dolgoknak. Az én olvasatomban, illetve utána jártam, tehát az államháztartási



törvény nem teszi lehetővé azt, hogy ne alkalmazott legyen a pénzügyi vezető, alkalmazotti
státuszban lévő vezető. Ezt gyakorlatilag az államháztartási törvénynek a 11. §-a mondja ki,
hogy alkalmazotti státusz kell mindenképpen és azt is  kimondja, hogy megfelelő
végzettséggel rendelkezőt kell kinevezni erre az átmeneti időre is. Tehát nem lehet külsős.
Ebben az esetben nálunk ugye a pénzügyi vezető nyugdíjazása után megbízási szerződéssel
van, de gyakorlatilag külsősnek minősül és gyakorlatilag itt sérti ezt a 11. §-t, illetve a 9. § (2)
bekezdését is, amiben pontosan ezt a tevékenységet tiltja a törvény. Azért tiltja, mert
gyakorlatilag a pénzügyi vezető így nem számon kérhető. Tehát a pénzügyi tervezésünket, egy
külsős személy csinálja, amit én azt gondolom, hogy szakmailag ő felkészült én nem akarom
ezt távolról sem kétségbe vonni, de mégis csak ez van. Tehát az első felelősség, hogyan
mondjam a mienkké ugye, ha ő nem számon kérhető. A jegyző úr a törvényesség betartásáért
felel, nem a pénzügyekért. A polgármester úr előterjeszti elfogadásra, és mi elfogadjuk, akkor
minket terhel a felelősség. Tehát utólag majd hiába fogunk védekezni, hogy kérem, szépen
akármi is történik, mondjuk, ezért mi nem vagyunk ezért felelősségre vonhatók, vagy
elmarasztalhatók. Elfogadtuk és ezzel együtt átvállaljuk a felelősséget. Én azt gondolom,
hogy ezt meg kellene mindenképpen változtatni. Nem a költség vonzatát, a tervezést
kritizálom itt, hanem ott is megvan egyébként a dologi és a bérköltségek között a véleményem
az alakulásról, amit elmondott az elnök úr is, de azért, mert a formai és személyi okok miatt
kifogásolható ez a rendelettervezet, én azt gondolom, hogy ezt helyre kellene hozni előtte.
Köszönöm szépen.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Nyilván a második felvetésre majd jegyző úr reagálni fog
képviselő úr részére. Az elsővel kapcsolatban csak annyit szeretnék megjegyezni, amit már a
költségvetés tárgyalásánál az előző ülésen is mondtam, hogy lényegében varázslunk. Tehát
képviselő úr szerintem annyira átlátja az önkormányzat gazdálkodását, hogy a semmiből
nagyon nehéz bebizonyítani, hogy van. Na, most Devecser, szerintem Holczinger László
képviselő úr is megerősít, hogy mindig is valamilyen hiánnyal küzdött. Tehát nem volt olyan
év szerintem az elmúlt 20 évben biztos, hogy nem volt, hogy ne lett volna betervezve a város
költségvetésébe hiány. Én szerintem ez az előző ciklusban is minden bizonnyal így volt. Na,
most mitől ne lenne hiányunk? Van egy bizonyos adóbevételünk. Vannak bizonyos
bevételeink, bizonyos dolgokból. Én nagyon örülők annak, hogy a használtcikk piac bevétele
most már nem egy herendi vállalkozó zsebét gazdagítja, hanem az  mondjuk, egy tartalékot
képezhet, mondjuk adott esetben azon az összegen felül is, amit beterveztünk ebből a 2017-es
költségvetésbe. De mind ezen túl nem tudunk varázsolni. Mégis ezt tesszük, és abban bízunk,
hogy ugyan úgy, mint a tavalyi évben, illetve a tavaly előtti évben sikerül úgy zárni az évet,
hogy nem kell megint csak likvid hitelt felvenni. Bár, ha csak pusztán a számokat nézi az
ember, ez adott esetben már most is indokolt lehetne, hiszen az adóbevételünk messze
elmarad, illetve az egyéb bevételeink messze elmaradnak azoktól a kötelező feladatellátáshoz
kapcsolódó kiadásainktól, mint járási székhely, mint város nekünk fedezni kell. Tehát én azt
gondolom, hogy  én most nem kívánok itt ebből vitát generálni. Nyilván ezt lehet nézni
pusztán a számok tükrében. De nem tudunk egy költségvetésbe más beleírni, mint ami
könyvelés technikailag valóban működési, illetve  felhalmozási hiánynak számít. Mind
amellett, hogy szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy nem arról van szó, hogy nekünk
holnap likvid hitelt kell felvennünk. Nyilván márciusig egyébként nehéz helyzetben van az
önkormányzat, maradjunk annyiban, hiszen márciusban lesznek az első jelentős
adóbevételeink. Egyébként október, november hónapban áll helyre tulajdonképpen úgy a
mérlegünk az iparűzési adóbevételek nagy részének a beérkezésével, amikor azt lehet
mondani, hogy a város tulajdonképpen év végén elmondhatja, hogy stabilizálódik a pénzügyi
helyzete. Ez egyébként várhatóan 2018-ban is sajnos így lesz. Tehát egészen addig, amíg
olyan volumenben nem nőnek meg a bevételeink valamilyen oknál fogva, ami egy fajta csoda



tulajdonképpen. A második felvetésre én azt gondolom, hogy jegyző úrnak átadom a szót,
hogyha kíván reagálni, ha kíván.

Bendes     István     jegyző: Annyiban igen, hogy nem szeretném, hogy azt mondják, hogy miért
nem reagál a jegyző. Nekem kell megoldanom, hogy a költségvetés összeállhasson, a
költségvetés működni tudjon, hogy a pénzügyi osztálynak az irányítása megoldódjon. Jelen
pillanatban valóban nyugdíjassal kell megoldani, mivel nincs hosszútávra tervezhetően üresen
ez az állás, hiszen ennek az állásnak van megbízott, vagy kinevezett vezetője, aki
jelenpillanatban otthon van gyermekével. Várjuk vissza. Amikor visszajön, akkor ő veszi át
továbbra is a vezetést. Tudomásul kell venni, hogy ilyen rövid időszakra nem lehet
jelenpillanatban a szakmában megfelelő kaliberű embert találni. Úgy gondolom, hogy a
költségvetés egészéért felel a jegyző is. Úgy gondolom, hogy nem is kell ebből gondot
csinálni. Ez a költségvetés nem rosszabb, mint az előző 10 évnek bármelyik költségvetése.
Nyugodtan tud neki menni Devecser városa ennek a költségvetési évnek is, még hogyha rossz
is nézni, hogy 70.000.000,-Ft-os hiányt irányoztunk elő. Irányoztunk már elő ennél nagyobbat
is, 100.000.000,-Ft felettit is. Tudomásul kell venni, hogy szerencsére korrekt, normális
testülete volt és van is Devecser városának. A devecseri Képviselő-testület nem hagyta az
előző években sem és én tudom, hogy ebben az évben sem fogja hagyni, hogy olyan jellegű
kifizetések, olyan jellegű beruházás, vagy bármi megindulhasson, amelynek a fedezete nem
lesz biztosítva. Erre természetesen figyelünk mi is és jelzéssel élünk mind a polgármester,
mind a Képviselő-testület felé, mind az intézményvezetők felé. És hogyha valamire nincs
fedezet, akkor az nincs elindítva, az nincsen engedélyezve. Ennek köszönhető, hogy több
millió forinttal zártuk a tavalyi évet is, több millió forinttal zártuk az előző évet is, annak
ellenére, hogy hiányokkal terveztük a költségvetést. Valóban nem tudom, hogy mikor
fordulhat át ez úgy, hogy a hiányokat kihúzhatjuk. Megtehettük volna a költségvetésben, hogy
ezt a 20.000.000,-Ft-ot innen-onnan, százezrekből, egy-két milliókkal lehúzkodjuk.
Mozgásterünket szűkítette volna. Ennek van egy kis mozgástere. Ha ennek a forrására is lehet
plusz pénzt szerezni, szerzünk. Ha nem szerzünk, mert politikailag úgy ítélik meg, hogy
Devecser városa nem kap, akkor meg tudomásul vesszük. Nem fakadtunk sírva egyik évben
sem. Mindegyik évben megoldottuk, hogy gazdálkodtunk. Köszönöm. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Köszönöm, jegyző úr. Viszont válaszra megadom a szót
Kozma képviselő úrnak ismét.

Kozma     György     képviselő: Jegyző úr megértem a válaszát, a gyakorlatban megértem. Hogy
nem említette ellenpéldaként mondjuk a  törvényi helyeket, azt is megértem. Mégis azt
mondom, hogy nincs könyvvizsgálónk. Mert nincs könyvvizsgálónk, aki egyébként mondjuk,
lehet, hogy egy egészen más megvilágításba tudná a könyvelésünket, illetve a pénzügyi
tervezésünket, a működésünket elemezni. És mivel nálunk van a felelősség polgármester úr,
azért kérném meggondolni, hogy akkor dolgoznák át egyébként úgy ezt az egész rendeletet,
hogy tartalmazza ezeket a számokat, csak megfelelő módon vegye át azt a felelősséget, amit
mi átvállalunk ebben a pillanatban. Hát én azért kérdezem ezt. Én tisztában vagyok azzal,
hogy itt zsonglőrködés van. De ugyanakkor az is legyen tiszta mindenki előtt, hogyha valahol
leírnak egy törvényben valamit, mondjuk a számviteli törvényben, vagy akár az
államháztartási törvényben, azt nekünk, ha tetszik nekünk, ha nem, akkor azt nekünk be kell
tartani. Ugye ez más esetben is pont ugyan így van. Köszönöm szépen. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Köszönöm.  Szeretne Kozma képviselő úron kívül más is
hozzászólni? Tessék. 



Kovács     László     alpolgármester: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nem árulunk el
titkot, mindenki elmondta itt, volt jobb költségvetése is a városnak, meg reméljük, hogy lesz
is jobb költségvetése. Ez is egy költségvetés. A módosítás pedig folyamatosan a Képviselő-
testület kezében van, mint ahogy Kozma György képviselőtársam is mondta. A felelősség is
természetesen. De azt gondolom az is felelősség, hogy legyen költségvetés, vagy ne legyen
költségvetés, vagy  egy átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendeletet hozzunk. Tehát én azt
gondolom az sem biztos, hogy előbbre viszi a dolgokat. Azokat az érveket meg kell fogadni
azt, gondolom. Ami olyan, azokat folyamatában is be tudjuk építeni a költségvetésbe. Tehát
mindenképpen javaslom a költségvetésnek az elfogadását. És én magam támogatni is fogom.
Amit viszont szeretnék módosítóként javasolni, az a szöveges részében van. És itt elsősorban
az átadott pénzeszközök, ahol civilszervezeteknek, alapítványoknak adunk át pénzeszközt. Ott
a saját rendeletünk, hogyha ezt így elfogadjuk ebben a formában, azt fogja megakadályozni,
hogy mondjuk, a Sport Egyesületnek oda tudjuk adni a 2017. évi támogatást és lehet, hogy
más civilszervezeteknél is így van, hiszen ott két különböző pályázati szakasz van,
elszámolási szakasz van. Tehát én javasolnám itt a 8-as pontnál, tehát az írásos rész 8-as
pontjánál 3-as bekezdésben, hogy a 2017. évi támogatás feltétele, hogy ne a 2016. év, hanem
az előzőleg kapott összegekről a támogatott egyesület, civilszervezet elszámolást készít és, ha
kell a megállapodásban, ide is van írva, hogy legyen rögzítve. Hogyha esetleg ott úgy van
rögzítve, akkor ezeket módosítani szükségeltetik, azt gondolom, hogy tudjon haladni a
történet. Tehát ez lenne az egyik javaslatom, hogy vegyük ki onnan a 2016. év szót. A 4-esnél
pedig, hogy a különböző civilszervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott
támogatások felhasználását, itt most az van a szövegben, hogy a szakmailag illetékes iroda,
pénzügyi iroda, köteles dokumentáltan ellenőrizni. És jelenleg  az a gyakorlat, hogyha ő
valamit észlel, akkor nincs is tovább kifizetés. Én itt azt gondolom, hogy továbbra is számítva
a pénzügyi irodára én ide javasolnám a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot beírni. Tehát a
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a pénzügyi iroda bevonásával ellenőrzi ezt a dolgot. És akár
hatalmazzuk is fel a Gazdasági és Ügyrendi Bizottságot arra, hogy ne kelljen mindig testületi
ülést, vagy egyebet tartani, hogyha ők úgy látják, akkor ők jelzik polgármester úr felé és
akkor a folyósítás megtörténhet. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Miért, ez eddig nem így volt?

Kovács     László     alpolgármester: Nem, a pénzügyi iroda.

Bognár     Ferencné     képviselő: De, hiszen állandóan.

Kovács     László     alpolgármester: Nem. Az írásos rendelettervezetben ez van. Én ebből tudok
dolgozni.

Bendes     István     jegyző: Megoldjuk.

Kovács     László     alpolgármester: Én ezért javasoltam ezt, mert így életszerű. A jelenlegi
formában én nem azt mondtam, hogy rossz. Én azt gondolom, hogy a Bizottságunk kell, hogy
legyen. Szakmailag a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság el tudja ezeket dönteni. Mert akár
előfordulhat olyan helyzet is, hogy mondjuk, úgy néz ki kívülről, hogy nem számolt el és
ennek oka van. Én azt gondolom, hogy a Bizottság meg tudja hallgatni, és az egyesület is
tudja azt mondani, hogy rendben van. Javaslatomnak ez a célja. Életszerű.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Jó, én  mind a két javaslatot tudom a magam részéről
támogatni annyival, hogy itt a 4-es bekezdéshez kapcsolódó javaslathoz azért el kell mondani,



hogy mindössze egy egyesület volt, akinek az elszámolásával probléma volt. Ez a Devecseri
Polgárőr Egyesület. Az összes többi egyesület határidőre a vonatkozó törvényi szabályozások
mentén elszámolt egyébként a támogatással. Amennyiben a Gazdasági és Ügyrendi
Bizottságot is bevonjuk, nyilván a felelősséget is meg tudjuk osztani ily módon. Tehát,
hogyha adott esetben ne adj Isten egy olyan beszámolót, olyan elszámolást fogad el a
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, ami egyébként nem feltétlenül felel meg a különböző
szabályozásoknak, akkor így a felelősséget is leveszi úgymond a pénzügyi irodánk válláról.

Kovács     László     alpolgármester: Bocsánat, én azért mondtam azt, hogy a pénzügyi iroda
bevonásával.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Jó. Így már értem. Azért mondom, hogy nincs részemről
akadálya. Ettől függetlenül én azt kérem a Képviselő-testülettől, amit az előző ülésen is
jeleztem, hogy az igazságosság mentén minden Devecserben működő közhasznú egyesület
kapjon támogatást. Azt is fontos rögzíteni, mert itt a Meggyeserdő Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnél vitatnám a közhasznúságot és akkor zárójel bezár, de a valóban devecseri
vonatkozású egyesületek, nyugdíjas klubok esetében mindenkinek meg kell adni. És
mindenkitől, természetesen nem személyes indíttatásból, hanem egész egyszerűen azért, mert
ezekkel a közpénzekkel nekünk is el kell számolni, ezért kérnénk, hogy természetesen, ahogy
ez eddig is szokás volt, illetve a szabályozás is ezt kívánja a következő évben mindenkitől
várnánk akkor az elszámolást a felhasználásról. És akkor én támogatom természetesen ezt a
két javaslatot, amit alpolgármester úr megfogalmazott. Szeretne még valaki hozzászólni?

Kozma     György     képviselő: Annyiban szeretnék hozzászólni polgármester úr, hogy én is
támogatnám ezt a megközelítést. Csak azért mondom, mert bajban leszek, mert én nem
akarom elfogadni ezt a megközelítést így. Viszont egyetértek az alpolgármester úrnak a
megközelítésével, javaslatával. Úgyhogy nem tudom elfogadni, de mégis elfogadom ezt a
részt neki. Köszönöm, ennyit szerettem volna.    

Ferenczi   Gábor     polgármester: Szeretne még valaki hozzászólni? Tessék, képviselő úr.

Óvári     Márton     képviselő: Igazából a bizottsági üléseken kiveséztük a hozzászólásokat, meg a
javaslatokat a költségvetéssel kapcsolatban. Én csak igazából megismételni szeretném
önmagamat, illetve megköszönni a bizottságnak, hogy elfogadta a javaslataimat, miszerint
emeljük az óvodai dolgozóknak a bérét, mármint a konyhai dolgozóknak. Viszont szeretném
azt is kérni és ez is elhangzott és nem szeretnék úgy járni vele, mint tavaly, hogy a drapériát
tavaly is javasoltam a költségvetésbe, hogy kerüljön felújításra. Viszont szeretném kérni az
önkormányzattól, mivel most is  újra bekerült a költségvetésbe, hogy ez történjen is meg, ne
csak ígéret szinten. Kezdjük el ezt minél előbb, hogy méltó helyen tudjanak megemlékezni
hozzátartozóikról a polgártársaink. Illetve én úgy tudom, határozat is született a Nagy László
utca meghosszabbításával kapcsolatban már tavaly ősszel, amit szintén megjelöltünk, hogy
erre megvan a fedezet 2017. évre. Úgyhogy szeretném, hogyha szintén megvalósulna ez a
beruházás. Köszönöm.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Köszönöm, képviselő úr. Az óvodai technikai dolgozók
béremelését, azt már tavaly megígértük. Én magam is megígértem az intézményvezető
asszonynak azzal, hogy igazgató úrnak teljesen jogos volt az a felvetése, hogy egységesen
akkor az iskola konyhán dolgozóknak a bérét is rendezni kell. Én azt gondolom, hogy mind a
kettőre megvan a fedezet a 2017-es költségvetésben és egy korábbi ígéretet tudunk így valóra
váltani. Teljesen egyetértek képviselő úrral, hogy a ravatalozónak a rendbetétele az már



olyannyira időszerű, hogy az idei évben mindenképpen meg kell valósítani. Sajnálom, hogy
ez a tavalyi évben elmaradt. Úgyhogy erre oda fogunk figyelni. És egyébként úgy gondolom,
nem csak a ravatalozó lenne fontos, hanem a parkoló helyeknek a kialakítása, ugyanis jelenleg
az sincsen megoldva az új temetőnél, hogy egy kulturált környezet fogadja az odalátogatókat.
Én majd ezt is szeretném kérni. A Startmunka-programunk, hogy ezt az idei évben el fogja
tudni, kezdeni. Szeretne még valaki hozzászólni a költségvetéshez? Én úgy látom, hogy
egyébként egy konszenzusos helyzet állt elő. Hát természetesen Kozma képviselő úr külön
utas politikát folytat, de a többiek esetében elmondható, hogy szerintem nagyjából összhang
van a bevétel és a kiadási oldal felhasználásában.

Kovács     László     alpolgármester: Polgármester úr ne, mert a végén még én sem szavazom
meg. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 7  fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület  Devecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletét alkossa meg.

A Képviselő-testület 5  igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:

5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet:

A  Képviselő-testület  Devecser Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét megalkotja. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Elfogadtuk. Bár majdnem nem szavazta meg alpolgármester
úr. Devecser is rendelkezik költségvetéssel.

Kovács     László     alpolgármester: Ne személyeskedjünk bocsánat.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Minden önkormányzatnak ez kötelező dolog. 

 2./     Napirendi     pont:

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti terve

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi   Gábor     polgármester: Én itt azzal javasolnám elfogadásra az Üzleti tervet a Tisztelt
Képviselő-testület felé, hogy Bendes István jegyző úrral tökéletesen egyetértve, átdolgozásra
visszaadnám  az  anyagot  a  Városüzemeltetési  Kft.  igazgatójának,  hiszen  a  szó  szoros
értelmében ez a dokumentum, jelen állás szerint még nem Üzleti terv. Ez inkább egy kiadási
táblának nevezhető, ugyanis a bevételi oldal teljesen hiányzik. Tehát én azt gondolom, hogyha
üzleti  terv,  s  jegyző úr  jelezte,  hogy ebben tudnánk segíteni  igazgató  úrnak,  hogy mintát
adnánk, hogy ez hogyan kellene, hogy kinézzen, akkor nyilván azokkal a bevételekkel is kell



kalkulálni, ami kifejezetten a Városüzemeltetési Kft.-nél képződik adott esetben bérmunkából,
gépek bérbeadásából, vagy adott esetben terembérleti bevételekből. Természetesen, ahogyan
az  tegnap is  elhangzott  a  használtcikk  piacnak a  bevételi,  kiadási  oldalát,  nem véletlenül
kezeljük egy külön alszámlán, hiszen szeretnénk látni pontosan, hogy tulajdonképpen ez a
piac, amit a város december 16-tól üzemeltet, ez meg tud-e állni a saját lábán. Hát én itt azért
annyit elmondok, hogy úgy tűnik, hogy meg fog tudni állni a saját lábán. És én azt gondolom,
hogy a Városüzemeltetési Kft.-nél pedig szintén itt el kell mondani, hogy, de nem gondolom,
hogy ezt ma kellene tárgyalnunk, csak egy gondolat ébresztőnek, a mai napon igazgató úrral,
illetve a Startmunka-program vezetőjével abban jutottunk egyetértésre, hogy szükséges lenne
felvenni  egy dolgozót,  akit  traktorosként  tudnánk  foglalkoztatni.  Már  csak  azért  is,  mert
nagyon nehéz egyébként ebben az ágazatban megfelelő szakembert találni. Ez egy abszolút
hiány szakma és a Városüzemeltetési Kft.-nél dolgozók közül pedig lesz olyan, aki nyugdíjba
megy év  végén.  Tehát  mindenképpen  pótolni  kellene.  A tervünk  az,  amennyiben  majd  a
Képviselő-testület  ezt  támogatni  tudja,  hogy mind a  mezőgazdasági  munkálatoknál,  mind
pedig  a  parkrendezésnél,  adott  esetben  télen  pedig  a  síkosság  mentesítési,  hó  eltakarítási
munkáknál  tudna  ez  a  dolgozó  segíteni.  Tehát  jelenleg  nincs  annyi  traktorosunk,  mint
amennyi kellene a városnak. S egyébként az Üzleti tervet, mint olyat, mint egy koncepciót,
mint  egy  alapdokumentumot  én  támogatásra  terjeszteném  elő  a  Képviselő-testületnek  az
irányába. És akkor igazgató úrtól pedig még ezt a másik oldalt, hogyha kérhetnénk. Tessék.

Ács  Attila  ügyvezető  igazgató: Tegnap  a  bizottsági  ülésen,  mit  elnök  úr  említett,  hogy
mennyi összegről csoportosítsunk át pénzeszközt, azt még javításra meg lehetett oldani. De a
bevételi része, egyrészt a támogatás is bevétel, nyilvánvaló a Kft.-nek el kell számolni. Tehát
maga a kért támogatás, illetve pénzeszköz átadás is annak minősül. Illetve attól függetlenül,
hogy  külön  kezeljük  a  használtcikk  piacnak  az  üzemeltetését,  hát  azért  az  nem  egy  kis
munkával járó feladat, hogy itt tulajdonképpen nagyobb mennyiségű pénzeszközzel bánunk,
mint  maga  a  Kft.  amennyivel  működik.  Nekem  egy  olyan  kérésem  volt,  hogy  attól
függetlenül, hogy mit és hogy dönt a Tisztelt Képviselő-testület, hogy amit mi összeállítottunk
annak az alapját a 2016-os év adja. Tehát igazából ez a kötelező feladatellátásokról szól ez a
tervezet,  nem a bevételekről. A bevételeket most Devecserben azért  lehet nagyon nehezen
összeállítani és erre egy fél nap semmiképp sem elég. Ugye jegyző úrnak említettem, hogy ma
én a sportkör elnökével beszéltem. A gyepnyírásra jelenleg még ők így tudják 0,-Ft-juk van.
Azt nehéz beírni, hogy ebből mennyi. A másik, hogy ennek az üzleti tervnek egy részét, amit
tegnap megbeszéltünk, önköltség áron, mérsékelt áron kell beírnunk. Tehát nagy eredmény a
kettő között nem fog lenni, attól függetlenül, hogy elkészítjük. A kérdésem csak egyetlen egy
volt, hogy legalább a jelenlegi 10 fő és polgármester úr említette, az már 11 lenne, azoknak a
dolgozóknak,  hogy  megnyugtató  legyen  2017-es  évben,  akik  eddig  is  tisztességesen,
becsülettel ellátták a feladatukat, hogy biztosítva legyen az önkormányzat költségvetésében
legalább  minimum  a  bérük  és  járulékaik.  Nekem  csak  ennyi  lenne  a  kérésem.  Amúgy
nyilvánvaló ez kidolgozásra fog kerülni. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Jó. Ki szeretne hozzászólni? 

Holczinger     László     képviselő: Tegnap a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és
pontonként végig mentünk, feladatonként megnéztük. Nyilván azokat az átvezetéseket
eszközölni kell, amiről a polgármester úr beszélt és itt már többször elhangzott, hogy azok a
feladatok,  amik a Startmunka-programban a pályázati  részben be vannak építve,  azt  lehet
beletenni  az üzleti  tervbe.  De akkor meg kell  határozni  konkrétan,  hogy az a  része ilyen
bevétellel  szolgál.  A  különbözetet  pedig,  akkor  az  önkormányzatnak  kell  odaadni
támogatásként. De az nem mehet rovására annak a feladatnak az elvégzésére, ami itt meg van



az  üzleti  tervben határozva,  park  gondozás,  közterületek  tisztítása,  meg azok a feladatok,
amelyek  kötelezően  a  Kft.-nek  a  feladatkörébe  tartoznak.  Nyilván  azt  a  támogatást  lehet
csökkenteni valamennyivel, de az is az önkormányzat pénze egyébként így összességében. De
a fedezetéről  mindenhogyan gondoskodni  kell.  Akkor  azt  kérném,  hogy a  következőkben
üljünk le, beszéljük át soronként, milyen lehetőségek vannak, mert most a traktorost ő fogja
foglalkoztatni, ő fogja felvenni, és a Startmunkánál majd ő fogja a feladatokat ellátni, akkor,
azaz érték átkerül hozzá. Lehet, hogy ez többet fog hozni, mint a fűnyírás meg az egyéb, de
akkor ez kitölti a feladatot. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Így van.

Holczinger     László     képviselő: Érthető?

Ferenczi   Gábor     polgármester: Abszolút egyetértek. Én is így gondolom. Ezért is mondtam,
hogy most nem akarok vitát generálni, ha elviekben, ebben egyet tudunk érteni. Már pedig
elviekben egyet  kell,  értsünk.  Akkor jövő hét  elején összeülünk úgy,  hogy a  Startmunka-
program vezető, igazgató úr, elnök úr és akkor ezt szépen forintosítani lehet.  Illetve lehet
rögzíteni azokat az elszámolási szabályokat, hogy adott esetben úgymond bérmunkát végez a
traktoros az önkormányzat közvetlen hatáskörébe tartozó Startmunka-programban, akkor azt
forintálisan hogyan lehetne helyrerakni. Tehát ez megoldható.

Holczinger     László     képviselő: Annyit  kérnénk még, hogy a polgármester úr erősítse meg,
hogy a Kft. az továbbra is fennmarad, és nincs arról szó, hogy a Kft.-nek a megszüntetése,
hogy a dolgozók is megnyugodjanak. Nincs arról szó, hogy fel akarjuk számolni, meg akarjuk
szüntetni. Ezt a közfeladatot a Kft.-nek kell ellátni. Köszönöm szépen. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Igen,  ez  fontos.  Csak  annyit  elmondok,  nem  is  tudom
tulajdonképpen ki generálja ezeket a városi legendákat. Tehát eddig sem volt jellemző, hogy
bárkitől megváltunk volna. Semelyik intézményben nem volt elbocsátás. Itt sem tervezünk.
Sőt éppen arról beszélgetünk, hogy növelni szeretnénk a létszámot 1 fővel. Úgyhogy akkor én
is  megnyugtatom  a  dolgozókat,  hogy  egyáltalán  nincs  arról  szó,  hogy  bárkit  szeretnénk
elbocsátani. Sőt köszönjük a munkájukat és hát ebben az évben is rengeteg munkájuk lesz. És
akkor jegyző úr. 

Bendes István jegyző: Én csak annyiban szeretnék segíteni a testületnek és a Kft.-nek is,
hogy kaptunk egy nagyon komolyan kidolgozott anyagot. Ezt hosszan átvitatta a pénzügyi
bizottság, meg elemezte. Úgy gondolom, hogy fogadja el a Képviselő-testület ezt az anyagot,
mint az Üzleti terv előkészítő részét, mert ez arra igen is alkalmas. Kérjük fel igazgató urat,
hogy a következő hó végi ülésig legyen ebből üzleti  terv,  hiszen ez az üzleti  terve a terv
elemeinek teljesen nem felel meg. De arra, hogy ebből elinduljon a Kft., mert ez egy komoly
munka, szerintem elindulásnak igen is fogadjuk el. Az elfogadás jelzi azt is, hogy igen is,
hogy a Kft.-re számít az önkormányzat, a Tisztelet Képviselő-testület. És az a segítség, ami
még ahhoz kellhet, hogy ez komplett egésszé álljon össze, mert részként ez szerintem már
teljesen rendben van. Hogy egésszé álljon össze, ahhoz mi, mint hivatal szívesen nyújtunk
segítséget.  Mi is  hozunk olyan alap dokumentumot hozzá,  aminek a segítségével,  ezt  úgy
visszahozhatja a Kft. igazgatója a Tisztelt Képviselő-testület Bizottsága, majd testülete elé,
hogy a komplett üzleti tervet magát fogadhassa el a Képviselő-testület. Köszönöm. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Köszönöm jegyző úr, abszolút egyetértek. Igazgató úr?



Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Köszönöm szépen.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Ki szeretne még hozzászólni?

Kovács     László     alpolgármester: Köszönöm szépen. Egyértelmű, egyetértek jegyző úrral.
Tehát, úgy ahogy a költségvetésnél is tettük fogadjuk el első olvasatban így és akkor ezeket a
korrekciókat meg lehet tenni az elfogadás mellett. Ne tegyük azt, hogy levesszük a napirendi
pontról még véletlenül se, meg egyebeket, mert rossz üzenete van még akkor is, ha tudom
elnök úr is nem ezt akarta és nem így gondolta, hogy vegyünk róla tudomást és térjünk rá
vissza. Az első olvasat ezt jelenti. Akkor azt gondolom, mindenki számára megnyugtató tud
lenni. Viszont én szeretném kérni, külön polgármester úrnak javasolnám, hogy a Képviselő-
testület hozzon arról egy határozatot, hogy bízzuk meg a Kft.-t azokkal a munkákkal, amikről
elnök úr is meggyőződött a pálya körül, hiszen most tavasszal aktuális. Tehát a hátsó ároknak
a dolga, valamint ott a dréncsőnek a felderítése. Ez a két feladat lenne, amit én most
javasolnék amellett, hogy elfogadjuk itt első olvasatban az Üzleti tervet. Egyetértek a jegyző
úr által elmondottakkal, meg az elnök úr által elmondottakkal is. Köszönöm szépen. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Én azt gondolom miután tegnap a bizottsági ülésen is itt volt
igazgató úr és erről beszéltünk is, hogy bízzuk meg a Városüzemeltetési Kft.-t, hiszen
tulajdonképpen az Önkormányzat finanszírozásában működik a Sport Egyesület és 100 %-os
tulajdonunkat képezi a Városüzemeltetési Kft. Tehát nyilván célszerű, akkor helyben
megoldani ezeket a feladatokat. Én annyit kértem, ugye tegnap, hogy egy olyan önköltségi
árat próbáljon meg a Városüzemeltetési Kft. kidolgozni, ami azt gondolom ilyen esetben,
hogyha egy városi egyesület kér szolgáltatást, akkor biztos, hogy el kell, hogy térjen a piaci
áraktól. Már, mint lefele gondolom. 

Holczinger     László     képviselő: Ráfordítás szerint.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Így van. De erősítsük meg ezt egy határozatban. Tehát én
egyet tudok ezzel érteni, hogy ily módon fogunk tárgyalni a Sport Egyesülettel is a működési
támogatással kapcsolatban, hogy akkor a Városüzemeltetési Kft.-vel végezteti a sportpályának
a karbantartását. Ki az, aki ezzel egyetért?

Holczinger     László     képviselő: Anikó még jelentkezett.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Még ehhez?

Bognár     Ferencné     képviselő: Igen, ehhez.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Tessék. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Köszönöm szépen. A gazdasági és ügyrendi bizottsági elnök úr
adta az ötletet nekem, és természetesen alpolgármester úr is, azzal, hogy nagyon sok feladattal
lesz megbízva az Attila, a Kft. vezetője. A problémám csak az, hogy én két éven keresztül itt
mást nem hallottam, hogy nem lett határidőre kiásva, nem lett megcsinálva, túl van terhelve,
nem lett kifizetve. Tehát akkor itt a tól-tól, ig-ig, ha mondjuk, egy árok ásásra van szükség,
vagy egy feladatnak az ellátása, akkor mondjuk, ne októberben nyírja le az augusztusi füvet.
Vagy pedig ne decemberben próbálja meg felderíteni a sportpályán lévő dugulásokat, hanem
még akkor abban az időben. Ha erre nincsen lehetősége, ember hiány, költség, egyéb dolgok
miatt, akkor azt írásban jelezze a Képviselő-testület felé. Köszönöm. 



Ferenczi   Gábor     polgármester: Jó. Köszönöm. Azt gondolom ez is egy támogatható javaslat,
hogy egy menetrendet dolgozzunk ki, egy ütemtervet és rögzítsük azt is, hogy adott esetben
írásban kell kérni. Gondolom itt főként a téli feladatellátással kapcsolatban is lehet, hogy a
kommunikáció sem volt teljes. De ezt megbeszéltük, hogy ezt is kidolgozzuk a következő
évre vonatkozólag. Jó, szeretne még valaki hozzászólni?

Több hozzászólás nem hangzott el. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Akkor először szavazzunk arról, hogy a Sport
Egyesületünkkel úgy folytatjuk le a tárgyalásokat a működésre fordítandó önkormányzati
támogatással kapcsolatban, hogy egyúttal kérjük őket, hogy a Városüzemeltetési Kft.-vel
kössenek megállapodást a pálya karbantartására vonatkozólag. Megállapítom, hogy a
jelenlévő képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki
ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület kérje fel az Önkormányzat által működési támogatásban részesülő
Devecseri Sport Egyesületet, hogy a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel kössön a
várkerti Sportpálya karbantartására – fűnyírásra – szerződést.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az elnököt és az
ügyvezető igazgatót értesítse, az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

81/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat által működési
támogatásban részesülő Devecseri Sport Egyesületet, hogy a
Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel kössön a várkerti
Sportpálya karbantartására – fűnyírásra – szerződést.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Kovács     László     alpolgármester: A fűnyírásra vonatkozik a karbantartás.

Ferenczi   Gábor     polgármester: A fűnyírásra igen, persze. 

Kovács     László     alpolgármester: Mert vannak ott más karbantartási munkálatok is, ami nincs
meg. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Illetve, amit beszéltünk, hogy a csapadékvíz elvezetéssel is



megbíznánk a Városüzemeltetési Kft.-t.

Kovács     László     alpolgármester: Én akkor kérnék arról egy határozatot polgármester úr, hogy
akkor megbízzuk és én megjelölöm a forrást is, hogy oldja meg a Kft. most.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Ugye már erről is többször volt  szó. Az előző ülésen én
hoztam elő. Tegnap a bizottsági ülésen is beszéltünk róla, hogy a csapadékvíz elvezetést is
meg kell oldani. Jelenleg vízben áll a pálya és egy árokról volt szó, amit ki kellene ásni. 

Holczinger     László     képviselő: Nem vízben áll. Meg van fagyva a pálya.

Kovács     László     alpolgármester: De fel kell készülni.

Holczinger     László     képviselő: Nagyon szívesen segítek a Kft.-nek. Elmondom a
véleményemet, szakmai véleményemet, hogyan lehet megoldani. De jelen pillanatban meg
van fagyva. Amíg a fagy fel nem enged, addig a pályára nem lehet rámenni.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Világos. Bocsánat rosszul fogalmaztam. Konkrétabban ebben
a pillanatban nem áll vízben a pálya, de vízben fog állni a pálya, amint az időjárás engedi.
Szóval lényeg, a lényeg bízzuk, akkor meg a csapadékvíz elvezetéssel. Én megköszönöm az
elnök úrnak a szakmai segítségét,  hogyha ezt megkapjuk. Megállapítom, hogy a jelenlévő
képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet
azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület bízza meg a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t a várkerti
Sportpálya csapadékvíz elvezetése problémájának megoldásával.
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
Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

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

82/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület megbízza a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.-t a várkerti Sportpálya csapadékvíz elvezetése
problémájának megoldásával.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal, folyamatos

Bendes István jegyző: Akkor még arra is kell egy határozatot hozni, hogy az Üzleti tervet,
mint  kiindulót  elfogadja  a  Képviselő-testület,  azzal,  hogy ezt  a  következő  ülésre  ki  kell



teljesíteni, hogy ez Üzleti tervvé váljon.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Igen. Azzal, hogy szerintem a képviselő asszonynak a
javaslatai beépíthetőek, hogy egy ütemterv bekerülhet az Üzleti tervbe azzal, hogy milyen
időintervallumban oldja meg adott esetben a pályakarbantartást, a fűnyírást, egyéb. 

Bognár     Ferencné     képviselő: Így van.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Ezeket lehet rögzíteni szerintem. Eben az évben ráadásul
több minden be van tervezve, amit Óvári képviselő úr is jelzett, hogy a ravatalozónak a
felújítása. Nyilván ezt is a Városüzemeltetési Kft.-vel szeretnénk nagyrészt.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Megrendelni tudjuk. Nincs építőipari szakemberünk. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Meg a parcella kialakítások vannak még ugye.

Ács     Attila     ügyvezető     igazgató: Azt csak terv szerint lehet. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Tehát egy ütemterv mindenképpen bekerülhetne, az Üzleti
tervbe én azt gondolom.

Bognár     Ferencné     képviselő: Meg kell csinálni és kész. Ennyi.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Jó. Akkor én már újra nem összegezném. Elég sok minden
elhangzott. Külön-külön úgy látom, hogy egyetértettünk a módosításokkal. Tehát akkor az
Üzleti tervet behoznánk újra a március végi képviselő-testületi ülésre, bevételi, kiadási
oldallal, ütemezéssel és azokkal a kiegészítésekkel, feladatokkal, amikről szó volt.
Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt.
Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti tervét I.
olvasatban fogadja el és azt az ügyvezető igazgató részére átdolgozásra adja  vissza azzal,
hogy annak beterjesztését kérje a 2017. március végi ülésére.
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

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

83/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
üzleti tervét I. olvasatban elfogadja és azt az ügyvezető igazgató
részére átdolgozásra visszaadja azzal, hogy annak beterjesztését kéri a
2017. március végi ülésére.

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

3./   Napirendi     pont:

Startmunka program – Mezőgazdaság – öko gazdálkodás

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: A 2016-os  évben  is  folytatódott  a  Startmunka-program,
Mezőgazdaság, öko gazdálkodás programrésze és ugye áttértünk az öko gazdálkodásra. Ezt
kellene megerősítenie a Képviselő-testületnek, hiszen a földalapú támogatáson túl további 516
eurót kapunk hektáronként és tulajdonképpen a finisbe érkezünk a tekintetben, hogy a bio
minősítést is meg tudjuk szerezni. Azzal, hogy ezt a fajta gazdálkodást elkezdtük 2016. január
1-től 2020. december 31-ig vállalta tulajdonképpen az Önkormányzat azt a kötelezettséget,
hogy addig fent tartja. Egyébként a támogatás intenzitása 100 %-os. Tehát a Magyar Állam
teljes egészében helyt áll. (A határozati javaslatot felolvassa, ami az előterjesztés, valamint a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Erre az 50 ezer forintos keretem miatt nincs fedezetem. A
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság támogatja?

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag támogatja a kifizetését, mert gyakorlatilag
erre a kötelezettséget vállaltuk. De ugyan úgy a Képviselő-testületnek kellene megtárgyalni
akkor is, hogyha lenne fedezete erre a polgármester úrnak. Köszönöm szépen.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. Látom elnök úr résen volt. Köszönöm szépen. Van
még képviselői hozzászólás, kérdés?

Kovács László alpolgármester: A keret holnaptól már nem 50.000,-Ft az új költségvetést
illetően.

Dukán Gabriella aljegyző: Nem holnaptól, holnaputántól.

Kovács László alpolgármester: Holnaputántól. Köszönöm szépen. Holnaputántól már nem
50.000,-Ft. Viszont a régi költségvetés tekintetében a zárszámadásig az él. 

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

84/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

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 jóváhagyja 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 jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza 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

Ferenczi Gábor polgármester: Ha megengedik,  hogy gyorsítsuk,  a folyamatot én csak a
határozati javaslatot ismertetném tekintettel arra, hogy ilyen jellegű döntésünk már számos
alkalommal  volt  testületi  ülésen.  (A határozati  javaslatot  felolvassa,  mely az  előterjesztés
részét és a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és támogatta. Januárban már elfogadtunk egy ugyan ilyen
értékű számla kiegyenlítést.



Ferenczi Gábor polgármester: Így van. 

Holczinger László képviselő: Azért én kíváncsi lennék, tegnap is kértem, hogy azért kapjunk
egy kimutatást, hogy ez az üzemanyag ebben a 2 hónapban hova lett felhasználva. Úgy
tudom, hogy csak az apríték gyártásánál használták a traktort.

Ferenczi Gábor polgármester: De ott folyamatosan.

Holczinger László képviselő: De külön, mert ez mezőgazdasági célú volt és hát nem biztos,
hogy olyan intenzitással tudja ez a kisgép ellátni a feladatot, mint ahogy be is bizonyították,
amikor döntött  a Képviselő-testület,  hogy az a terület  le lesz ott  darálva és akkor 1/3-a a
vállalkozóé és 2/3-a az önkormányzaté, akkor tulajdonképpen feleslegesen használjuk fel.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Az  egy  teljesen  más  történet.  Az  egyik  az  energia
ültetvényünkön van használatban darálásra. A másik pedig egy fás-bokros területnek a vágása.
Ez két külön történet. Itt ugye arról van szó elnök úr, hogy a 1.778.000,-Ft betervezett keret,
amit gázolaj vásárlásra tervezett be a Startmunka-program a 2016-os, 2017-es programra, az a
keret  fogyott  el.  Tulajdonképpen  innentől  kezdve,  ha  gázolajat  vásárolunk  ebben  a
programban, akkor azt már önerőből kell  megtenni.  De erre egyébként volt  1.778.000,-Ft,
amit  kimerítettünk.  Most  nyilván nem nagyon,  sőt  már  egyáltalán  nem lesz  ilyen,  hiszen
február  végével  lemegy  a  tavalyi  program  és  március  1-től  újra  indul.  Úgyhogy  már  a
következő évi keretből tudjuk ezt felhasználni.

Holczinger László képviselő: Nem polgármester úr. Amikor be lett tervezve, akkor 450,-Ft
volt a gázolaj. Most azért majdnem 80,-Ft-tal kevesebbért van az ára.

Ferenczi Gábor polgármester: Hát most 443,71,-Ft literje az ára.

Holczinger László képviselő: Akkor viszont egy részletes kimutatást kérünk. Ennyi. 

Ferenczi Gábor polgármester: Hát ennek nincs akadálya. 

Holczinger László képviselő: Köszönöm szépen. 

Ferenczi Gábor polgármester: De nem tudunk mit csinálni. Ha a keret elfogyott, akkor ki
kell egészíteni az Önkormányzatnak. Jó. Szeretne még valaki ehhez hozzászólni? 

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ 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 Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

85/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri Agrokémiai Kft. (8460 Devecser, Vasút u. 37.) által a 2017.
január havi gázolaj beszerzéssel kapcsolatban benyújtott bruttó
168.264,- Ft összegű 6270015517 számú számla kifizetéséhez
hozzájárul.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal

5./     Napirendi     pont:

Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde támogatási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: Itt  ugye a költségvetési  támogatáson túl  kértek segítséget
még  pluszban  a  különböző  fejlesztéseknek  a  finanszírozására,  melyek  főként  az  óvoda
udvarán esedékesek. Magam részéről támogatom azzal,  hogy akkor ezt célszerű lett volna
összevonni a költségvetési támogatással. Tessék, jegyző úr.

Bendes  István  jegyző: Tisztáztuk,  hogy  a  költségvetési  rendeletben  terveztünk  egy
1.318.000,-Ft-ot az óvodánál beruházásra, fejlesztésre. Ez a fél millió forint annak keretére
elkölthető.  Szabtunk  egy blokkot  és  most  az  első  félmilliót  tulajdonképpen  a  Képviselő-
testület jóváhagyásával felhasználhatja. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Akkor  remek.  Akkor  belefér  tulajdonképpen  a
költségvetésbe. 

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság is így döntött tegnap. 

Ferenczi Gábor polgármester: Egyébként amúgy is támogatnánk. De így legalább kijön, és
a költségvetésben van erre fedezet is.
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a 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 Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

86/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Vackor Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde
kérelmének helyt ad és a kérelemben foglaltakra 500.000,-Ft-ot
biztosít, melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében az Óvodai eszközbeszerzésre betervezett beruházási
összegből biztosítja.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Ferenczi Gábor polgármester: Itt azért szeretném megjegyezni, hogy az Önkormányzatunk
által  foglalkoztatott  asztalos,  bizonyos  munkákat  maga  fog  elvégezni.  Tehát  nem fogunk
vállalkozót bevonni. Főként a kültéri játszótéri eszközöknek a felújítása, a kút, a virágtartó.
Tehát ott több minden van, amit ő fog elkészíteni. Ezzel majd a költségeket lehet csökkenteni.

6./     Napirendi     pont:

Városi rendezvénynaptár

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor polgármester: Én azt gondolom tegnap ennek is  pontot  tudtunk tenni a
végére. Csökkentettük a 2017. évben a rendezvényekre fordítandó keretösszeget azzal, hogy
én nem tettem le végleg arról, hogy jó lenne Devecserben Bornapokat rendezni. De, nyilván
mivel a lehetőségeink végesek én partner vagyok abban, hogy ezt próbáljuk meg a 2018-as
évben. Én annyit  kértem tegnap, hogy a Városnapokra betervezett 5.000.000,-Ft-os keretet
hagyjuk bent, hogy legyen mozgásterünk azzal,  hogy nyilván mindent elkövetünk, hogy a
Városnapok  minél  költséghatékonyabban  legyen  megrendezve  idén  is,  hiszen  tavaly  2,7
millió  forintból  kijött  a  végén.  De  akkor  is  egy  5  millió  forint  körüli  összeg  volt  erre
betervezve. S annyit szeretnék még itt elmondani, hogy tegnap este itt a művelődési házban
találkoztunk  igazgató  asszony,  Baráth  András  kollégánk,  illetve  a  Kék  Sziréna  Fesztivál



szervezői, Lorbert Tamás és Hirs Melinda. És lesznek olyan költség elemek a Városnapok
kapcsán, amelyeket lehet úgy csökkenteni, hogy ebben ez a civilszervezet is segítségünkre
lesz.  Konkrétan  felajánlottak  nekünk  egy  színpadot,  teljesen  ingyenesen  fedéssel,  illetve
hangtechnikát,  fénytechnikát.  S  tulajdonképpen  egy  Apostol  koncertet  is  600.000,-Ft-ból
tudnának idehozni, amit mi nem tudunk ennyi pénzből leszervezni. S azt gondolom, hogy a
két rendezvény, mármint a Városnapok és a Kék Sziréna Fesztivál jól fogja kiegészíteni így
egymást. Hogy nem növelni fogja az összköltséget, hanem inkább csökkenteni véleményem
szerint. A devecseri Szlalom, amit pedig tavaly rendeztünk meg először, az meg igazából nem
kerül a városnak semmibe. Hát abban nyilván segítünk, hogy a pályát kialakítjuk, illetve a
rendet  fenntartjuk  a  területen.  De ezt  az  SR Sport  Egyesület  le  fogja  vezényelni  idén  is
reményeink szerint. S akkor én először átadnám a szót, ha megengedik igazgató asszonynak,
hogy a rendezvénynaptárral kapcsolatban még a kiegészítését tegye meg. 

Szente-Takács Anna igazgató: Köszönöm. Üdvözlök mindenkit. Szegény képviselő urak és
képviselő  asszony  is  a  rendezvénynaptárral  álmodik,  nem  csak  én  szerintem,  mert  már
rettenetesen  sokat  beszéltünk  róla.  Minden dolog  nyitja  egyébként  a  pénz.  Azért,  hogy a
Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke  Holczinger  képviselő  úr  megint  ne  azt  tudja
mondani, így teljesen jogosan, hogy megvezetjük én a Kék Sziréna Fesztivál és a Városnapok
kapcsán,  tehát  az  egybemosásával  kapcsolatban  még  egyelőre  tartózkodnék  a  nagy
kijelentésektől, hogy mennyire fogunk takarékoskodni, spórolni és miből fogunk kijönni. Én
egyelőre nagyon örülnék, hogyha az a betervezett 5.000.000,-Ft az elég lenne. De mivel a
rendelkezésünkre álló összeg ezen a soron, tehát az összköltségvetésben lehúzásra került ezért
én  az  5.000.000,-Ft-ot  2,5  millióra  venném  le.  A  Kék  Sziréna  Fesztivál  szervezői
egyértelműen nem adtak választ arra, hogy mit hoznak ők ingyen. A színpadot valóban az
Apostol Együttessel együtt megkapjuk 600.000,-Ft-ért. Tehát nem ingyen. 

Ferenczi Gábor polgármester: Lényegesen kevesebb.

Szente-Takács Anna igazgató: Lényegesen kevesebbért. Tehát igazából a mi olvasatunkban,
András  nevében  azt  hiszem,  nyilatkozhatok,  mindent  ki  kell  fizetnünk  rajtuk  keresztül.
Valamelyest olcsóbban jutunk hozzá program elemekhez. Nem tiszta számunkra, hogy mihez,
mennyivel kedvezőben jutunk. S mivel az Emlék tavaknál lesz ez a rendezvénysorozat kérdés
számunkra az, hogy az infrastruktúra kiépítése az mennyibe fog kerülni. Áramvételi lehetőség
jelenpillanatban nincsen. András utána nézett 300.000,-Ft egy aggregátornak a napi bérlése.
Ugye ezt tegnap is megbeszéltük. Vagy pedig Villkász Kft. közreműködésével és az E.ON
szolgáltatásnak  az  igénybevételével  anyagi  ráfordítással  áramvételi  lehetőséget  ki  kell
alakítani, legalább 3 ponton. Ott az Emlék tavaknál a víz is szintén probléma. Tehát ivóvizet,
felfrissülési  lehetőséget  biztosítani  kell.  Úgyhogy én azt szeretném, hogy a két hét múlva
esedékes  bejárást,  amikor  lemegyünk  az  Emlék  tavakhoz  a  Kék  Sziréna  Fesztivál
szervezőivel,  hogy  esetleg  a  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke  is  megtisztelne
jelenlétével minket.

Holczinger László képviselő: Lemegyek, igen.

Szente-Takács  Anna  igazgató: Mert,  addig  is  tisztáznunk  kellene  rengeteg  mindent  a
szervezőkkel, illetve a szervező társakkal. S rengeteg minden kérdéses, képlékeny számunkra.
A felelősség kérdése is az, hogy ki szervezi. Ugye, elhangzott valami ilyesmi, hogy átadjuk a
pénzt. Hát én most attól félek, hogy van egy pénzeszközünk, van egy pénzösszegünk és akkor
ők ezen szerveznek maguknak egy Kék Sziréna Fesztivált.



Ferenczi Gábor polgármester: Erre nincs szükségük.

Szente-Takács  Anna  igazgató: Tehát  egy  kicsit  óvatosabban,  egy  kicsit  körbe  kellene
járnunk, polgármester úr. Én ettől egy kicsit tartok. 

Ferenczi Gábor polgármester: Most maradjunk annyiban, hogy szerintem hagyjuk bent a
keretet.  A következő  alkalomra  a  Képviselő-testületből,  akinek  ideje  engedi,  jöjjön  el  a
megbeszélésre  és  akkor  pontosítjuk ezeket  a  részleteket.  De én  azt  gondolom, én mindig
optimistán állok hozzá mindenhez. Tehát meg akarom oldani, akkor is, hogyha problémákat
látok. Ezen a területen a Vöröskereszt is szervezett egy igen sikeres családi napot. Akkor is
úgy  álltunk  neki,  hogy  nem  volt  áramvételi  lehetőség,  nem  volt  víz.  Mi  magunk  is
szerveztünk ezen a területen családi napot még néhány évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy
meg fogjuk tudni  ezt oldani.  A Petőfi  téren is  ugye elég nagy hiány az áramvétel.  Ott  is
probléma egyébként lássuk be. Úgyhogy szerintem ezt ne most akarjuk megoldani. Következő
alkalommal a testületből mindenkit szeretettel látunk és keressük meg közösen a megoldást.
Én azt gondolom, hogy a város presztízsét mindenképpen növeli, hogyha Veszprém megye
minden  mentős  szolgálata,  tűzoltó  parancsnoksága,  egyesülete,  mentő  csoportja,  illetve
rendőrkapitánysága,  rendőrőrse  erre  a  rendezvényre  meghívást  kap.  Ez  egy  nagy
megtiszteltetés én azt gondolom, hogy ennek mi adhatunk helyszínt. S akkor közösen pedig
szerintem meg tudjuk majd oldani.     

Szente-Takács  Anna  igazgató: Erre  egy  reagálásom  hadd,  legyen.  Az  Ajkai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség például még nem hallott a Kék Sziréna Fesztiválról. 

Ferenczi Gábor polgármester: Ez érdekes.

Szente-Takács Anna igazgató: Lehet, hogy ez az ő szegénységi bizonyítványuk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Lehet.

Szente-Takács  Anna  igazgató: Igen.  Remélem.  Tényleg.  De  én  azért  mondom  el  a
kételyeimet, mert bele ne szaladjunk egy baromi nagy pofonba, aminek a másik felét pedig én
fogom kapni.  Elnézést,  hogy ezt  most  így  kimondom.  De  elvileg  a  rendezvénynaptárban
szereplő rendezvényekről a lebonyolításáért a felelősség engem terhel. Hadd vegyem akkor
kölcsön  Holczinger  képviselő  úrnak  a  mondatát,  „Nem  szeretném,  hogy  meg  legyek
vezetve.”. 

Holczinger László képviselő: Egyetértünk vele.

Ferenczi Gábor polgármester: Egyetértek.

Kovács László alpolgármester: Egyetértünk vele.

Szente-Takács Anna igazgató: S azt, hogy a mi pénzünkből ők megszervezik a Kék Sziréna
Fesztivált. És akkor a mi Városnapunk? 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Hát  akkor  itt  zömmel  félreértés  van,  mert  a  mi
Városnapunkat segítik azzal, hogy plusz program elemeket hoznak el a mi Városnapunkra.

Szente-Takács Anna igazgató: Szerintem semmit.



Ferenczi Gábor polgármester: Például bemutatókat. Én már jeleztem a múltkor, hogy én
voltam a Veszprém megyében működő önkéntes tűzoltó egyesületek évnyitó rendezvényén. S
pl.  ott  a  Zalahalápi  Tűzoltó  Egyesület  felajánlotta,  mind  a  Hagyományőrző  Csoportjával,
mind  pedig  a  rendes  állományával  eljönnek  a  rendezvényünkre  és  ők  tartanak  nálunk
bemutatót. Kovács Péter ezredes úr is felajánlotta a segítségét, hogy ők is segítenek ebben,
hogy minél  több szervezet  itt  tudjon lenni.  Én  azt  tudom,  pl.  Városlődön volt  az  utóbbi
években itt  a közelben megrendezve ez a fesztivál.  Én nem látom ennyire pesszimistán a
dolgot,  mint  igazgató asszony.  Tehát  én azt  gondolom, hogy ez egy megtiszteltetés,  hogy
minket kerestek meg, hogy Devecsert keresték meg a szervezők.

Szente-Takács Anna igazgató: Polgármester úr, meg tudja nevezni azt a civilszervezetet, aki
e mögött húzódik?

Ferenczi Gábor polgármester: Nem tudom megnevezni. Én azt tudom megnevezni, hogy
Lorbert Tamás kb. 10 alkalommal biztos, hogy már megszervezte ezt a fesztivált.

Szente-Takács Anna igazgató: Kettőnek a nyomát lehet fellelni. 2012 és 2013.

Ferenczi Gábor polgármester: Tehát nem tudom. Én nem látok kockázatot abban, hogy az
emlékparkban kísérő programokat tartunk a tavalyi évhez hasonlóan a devecseri szlalomhoz.
Lényegében hasonló koncepcióval, ahogy tavaly volt rendőrségi szimulátor, tűzoltó bemutató,
kutyás  bemutató.  Most  egy  ilyet  kell  elképzelni,  csak  egy  kicsit  nagyobban.  Én  ebben
semmilyen kockázatot nem látok. Tessék.

Mayer Gábor képviselő;  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság elnöke: Az Oktatási,
Kulturális  és  Sport  Bizottság  is  megtárgyalta  tegnap,  és  azokkal  a  módosításokkal,  amik
elhangzottak azokkal valóban egyetértett  és javasolja elfogadásra.  Én azt gondolom ugyan
úgy, mint a Kft. Üzleti tervét első olvasatban el kell fogadni és nem szabad elutasítani, hisz
minden  rendezvény,  éves  rendezvényi  terv,  ez  is  módosításokon  kell,  hogy  átessen.
Természetesen az egyeztetés meg ennél  a  rendezvénynél  kritikus,  ahogy igazgató asszony
elmondta. Én azt gondolom, hogy van a városnak ügyvédje, azért a szerződésben szépen le
lehet  fektetni,  hogy ki,  mit  ad,  mit  készít  el,  mit  csinál,  ki,  miért  vállalja  a  felelősséget.
Szerintem ezt meg lehet tenni minden további nélkül. Úgyhogy ezen nem kell.  Én is úgy
gondolom, ahogy polgármester úr, hogyha egy fesztivált ide tudok hozni, akkor az emeli a
városi rendezvénynek a fényét. Én így gondolom. Nem kell ettől félni. Az Oktatási, Kulturális
és  Sport  Bizottság  ülésén  még  egy olyan  ötlet  elhangzott,  ami  átgondolásra  ad  okot,  és
tulajdonképpen régebben is volt olyan, hogy az igazán nagy, esti koncerteket előzőnap este
tartották, mint ahogy most itt a Kék Sziréna Fesztivál, ha jól tudom, szombatra van írva ugye?

Szente-Takács Anna igazgató: Szombat-vasárnap.

Mayer Gábor képviselő: Szombat-vasárnapra.  Tehát akkor szombat este kellene tartani a
nagy koncertet. Ugyanis vasárnap után hétfőn munkanap és kevesebben tudnának eljönni.

Bognár Ferencné képviselő: Így van.

Mayer Gábor képviselő: Meggondolásra ad ez esetleg okot. Tehát ugyan így a Majálisnál is
régen úgy volt, nem tudom, hogy András meg tud-e erősíteni, hogy május elseje előtti este
volt ez a nagy koncert.



Baráth András: Nem.

Mayer Gábor képviselő: Régebben volt szerintem. És akkor ott a fiatalokat várták jobban. A
Majális  az  egy  családi  rendezvény  volt.  De  természetesen  meggondolandó  a  Tisztelt
Képviselő-testületnek. 

Óvári Márton képviselő: Ezzel a módosítással szavaztuk meg tegnap.

Kovács László alpolgármester: Ezt javasoljuk a Képviselő-testületnek.

Bognár Ferencné képviselő: Így van. 

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta tegnap és hasonlóan döntött. Azért el kellene gondolkodni,
hogy hol lesznek a rendezvények megtartva több alkalommal, mert ha a Tavak környékén,
akkor  már most  gondoskodni  kellene  áramvételi  lehetőség végleges  kiépítéséről,  valamint
vízvételi  lehetőség  végleges  kiépítéséről,  mert  öt  év  múlva  ötször  annyiba  kerül  majd.
Köszönöm. 

Mayer Gábor képviselő: Nincsen árnyék.

Ferenczi Gábor polgármester: Elnök úrnak, Holczinger elnök úrnak tökéletesen igaza van.
De akkor itt annyit  hadd, jegyezzek meg, hogy ugye van bent jelenleg egy pályázatunk a
Devecser- Somlóvásárhely-Somlójenő kerékpár út kiépítésére. Amennyiben ez nyer, hát én
nagyon bízok ebben,  hogy egyébként  ez nyer,  akkor ennek a nyomvonala pont  az Emlék
parkon  menne  keresztül.  A Leaderben pedig  lenne  lehetőségünk ehhez  kapcsolódóan  egy
kerékpáros pihenőhelynek a kialakítására.  Én abban bízok,  hogy március végéig lesz már
eredmény adott esetben, ebben a pályázatban. Hogyha pozitív elbírálásra kerül, akkor nyilván
megnyílna a kerékpáros pihenőhelynek a kialakítására is a lehetőség, amihez pedig eleve az
ottani pályázatunkban szerepel az illemhelyeknek a kialakítása. Akkor már még egy indokkal
több, hogy a villanyhálózatot,  illetve a vízvételi lehetőséget ott ki  kell  alakítani.  És akkor
tényleg már egy olyan környezetünk van, ahova bármilyen rendezvényt oda lehet tenni.

Holczinger László képviselő: Papírunk van. Addigra a fák is megnőnek.

Ferenczi Gábor polgármester: Addigra a fák is megnőnek, így van elnök úr. Szeretne még
valaki hozzászólni?

Bognár Ferencné képviselő: Igen.

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék, képviselő asszony.

Bognár Ferencné képviselő: Köszönöm. Én tegnap a bizottsági ülésen is ameddig tudtam itt
voltam. És én már évekkel ezelőtt, amit most Mayer képviselő úr elmondott, hogy koncertek
mikor legyenek, mikor nem, javaslatot tettem. Viszont megdöbbenve hallom folyamatosan
azokat  a  dolgokat,  hogy  olyan  problémákat  hoznak  itt  elő  a  nyílt  testületi  ülésen,  amit
igazából bizottsági ülésen meg lehetett volna beszélni. És én ezen kívül azt hiszem, hogy
félreértettem  ezeket  a  dolgokat,  mert  azt  hiszem,  egy  rendezvénynaptár  azért  van,  hogy
tudjam, hogy hányadikától,  hányadikáig milyen rendezvényekre lehet számítani és arra az
áldásomat adjam. Ebbe beleszólhatok, esetleg ez ne legyen, az ne legyen. Javaslatot tehetek,



kérhetek.  Ugyanakkor  viszont  nagyon  érdekes,  hogy  itt  olyan  problémák  is,  hogy  félek,
félelem, meg bizonytalanság. Na, most, ha valaki ennyire fél attól, hogy le kell ülni valakivel
tárgyalni, akkor bocsánat a kifejezésért, a kérdésemért, de akkor alkalmasnak tartja-e magát
arra, hogy lebonyolítsa ezt az egészet. Mert, ha nem, akkor kérjük fel a gazdasági és ügyrendi
bizottsági elnök urat, akkor kérjünk fel egy képviselőt, vagy bárkit. De ezt ne a nyílt adásban,
hanem a bizottsági ülésen beszéljük meg. Mert ez pont olyan tényleg, fú nincs villany. Akkor
a lakosságnak az jön le, mit akarnak ezek. Ezek most akarnak valamibe belekezdeni. De az az
igazság, hogy február vége van, és júniusra fel  tudunk arra készülni,  hogy a lakosság elé
tálaljuk azt, hogy igazából mikor, mi lesz, honnan, hová és a lakosság is fel tud készülni. De
lehet arról beszélni, hogy Apostol Együttes. De a későbbiekben előfordulhat, hogy lejön a
Lord Együttes, mert több pénzünk lesz, több helyünk lesz, több időnk lesz. És akkor igazából
a plakátokon már ezeket tudjuk képviselni és hirdetni. De addig, amíg ilyen félelmet keltünk,
hogy jaj, Úristen most félek, hogy kapok egy pofont, ezt nem kellene idehozni, mert ez csak a
kétségeket hozza. Ugyanakkor pedig, hogyha valaki a rendezvényekkel tényleg úgy nem ért
egyet, tehát nem vitát akarok generálni, csak a megfigyelésemet és a kérésemet szeretném.
Mert  a  kérésemet  már  évek óta  jelzem,  azt,  hogy nem voltam megelégedve a  biztonsági
szolgálattal,  a  lakosság  is  nagyon  sokat  problémázott.  Ugyanakkor  évek  óta  ugyan  az  a
biztonsági ember van. Tehát ezeket nem itt kellene tárgyalnunk, hanem a bizottsági ülésen.
Tehát ez a kérésem legközelebbre, jó, hogy egy kész dolgot a testület elé, mint ahogy az elnök
úr is ezeket szerintem már tegnap elmondta nagyjából. Köszönöm.

Ferenczi Gábor polgármester: Jó. Tessék.

Szente-Takács Anna igazgató: Egy rövid választ,  a helyzet tisztázása érdekében, de nem
védekezni  próbálok. Tegnap a bizottsági ülés után volt  a tárgyalás.  Többet  nem szeretnék
hozzátenni.

Ferenczi Gábor polgármester: Én viszont szeretnék anélkül, hogy nem szeretném igazgató
asszonyt  megbántani,  de  hogy  mondjam  a  közös  feszültség  mentes  munkánkat  nagyban
elősegítené, hogyha valamilyen dologgal kapcsolatban, valamilyen kritikai észrevétel van ezt
esetleg  az  ülés  előtt  megtehetné,  mert  inkorrektnek  érzem azt,  hogy múltkor  a  gépjármű
átadás-átvételével kapcsolatban egyeztettünk, ugye beszéltünk ezzel kapcsolatban telefonon.
Ezt érdekes módon még a Képviselő-testület,  illetve a Bizottság is  támogatta a bizottsági
ülésen is. Viszont másnap érdekes módon megváltozott az álláspontja. Nem tudom, hogy mi
történhetett abban a pár órában, ami a napból hátra volt. Most pedig ismét ez a helyzet áll elő,
hogy tegnap este késő estig, ugye itt ebben az épületben beszéltünk a szervezőkkel. Tegnap
még semmilyen olyan probléma nem volt, nem merült fel, ami adott esetben a rendezvény
technikai lebonyolítását negatívan befolyásolná. Most pedig itt a nyilvános képviselő-testületi
ülésen szembesülők azzal, hogy itt pellengérre vagyok állítva, hogy én hallottam, hogy milyen
egyesület van e mögött, meg hogy mi lesz a villannyal, meg egyebek. Hogyha ilyen észrevétel
van, akkor én annyit szeretnék kérni a legnagyobb tisztelettel, hogy én szerintem, ismerjük
egymás telefonszámát, meg tudjuk egymást az ülés előtt is keresni, főleg pont akkor, amikor
előző este még ezzel kapcsolatban egyeztetünk, akkor ez már hangozzon el előtte. Tehát ne a
képviselő-testületi  ülésen  kelljen  ezeket  a  vitákat  nyilvánosan  lefolytatni.  Mert  így  azt
gondolom,  ez  nem a  feszültség  mentes  polgármester,  igazgató  viszonynak az  elősegítését
szolgálja.  Bocsánat.  Ennyit  szerettem  volna  még  elmondani.  Jó.  Nem  tudom,  hogy  a
rendezvénynaptárral kapcsolatban szeretne még valaki, valamit hozzáfűzni? Akkor én kérném
szépen, hogy ezeket a rendezvényeket az idei évben tartsuk meg.

Szente-Takács Anna igazgató: Polgármester úr.



Ferenczi Gábor polgármester: Igen, tessék.

Szente-Takács Anna igazgató: Nem tudom, hogy hány percem van, hogy hányszor szólhatok
hozzá.  Gépkocsi  ügyében  nem lettem megkérdezve a  bizottsági  ülésen.  És  én  már  előtte
küldtem pénteken a hivatalba egy levelet, amiben jeleztem az észrevételeimet. Lehet, hogy
elkeveredett a levél.

Bendes István jegyző: Én nem emlékszem rá. Nem találkoztam vele.

Ferenczi Gábor polgármester: Mindegy nincs jelentősége. Visszavontam az előterjesztést.

Szente-Takács Anna igazgató: Tehát én nem szeretnék ezen lovagolni. Valóban beszarinak
tűnhetek és inkorrektnek, hogy most itt minthogyha polgármester urat támadnám. Nem. Félre
értés  ne  essék.  Tehát  én  egy  oldalon  állok  a  polgármester  úrral.  Én  a  város  érdekeit
képviselem. Azt, hogy, amit ön is szeretne, hogy egy nagyon minőségi, a 20 éves város, újabb
várossá  nyilvánításnak  megfelelő  minőségű,  két  napos  rendezvényt  tudjunk  a  lakosság
számára  nyújtani.  Ehhez  nem  látom  jelen  pillanatban  a  teljes  biztonságot.  Teljes
meggyőződéssel nem tudom támogatni. Nem szeretnék a Baráth András nevében beszélni,
majd ő elmondja a véleményét. A rendezvénynaptárral kapcsolatban pedig a tegnapi bizottsági
ülésen elhangzott, hogy minden egyes rendezvényen végig megyünk majd a bizottsági elnök
urak,  jegyző úr,  polgármester  úr,  alpolgármester  úr,  lényegében az  egész  testület  ismételt
jelenlétében. Tehát képviselő asszonynak én bármelyik javaslatát szívesen fogadtam volna,
hogy mit húzzunk ki a rendezvénynaptárból. Ez valóban erre szolgált ez a második benyújtás
is,  hogy bárki  javasolhatta  volna,  hogy ne tartsunk Gyereknapot,  ne tartsunk Nőnapot,  ne
tartsunk Adventet, hogy tartsunk, nem tudom én milyen ünnepet. Hosszabb Városnapokat,
rövidebb Városnapokat. Mindenhez hozzá lehetett volna szólni. Tehát ezért várom azt, hogy
akkor egy újabb szűkebb körű megbeszélésen.

Ferenczi Gábor polgármester: Szerintem ez rendben van. Nem azzal van gond.

Bognár Ferencné képviselő: Nem azzal van gond. 

Ferenczi Gábor polgármester: Nem azzal van gond. Akkor félre értettük egymást.

Bognár Ferencné képviselő: Nem a rendezvénynaptárral van a gond. 

Szente-Takács Anna igazgató: Képviselő asszony azt mondta, hogy ő azt gondolta, hogy a
rendezvénynaptár az az, hogy ő megmondhatja, hogy melyiket tartsuk meg, melyiket ne.

Bognár Ferencné képviselő: A rendezvénynaptár azért van, bocsánat, hogy így beleszólok,
hogy tudjam, hogy mikor vannak a rendezvények és javaslatot, vagy beleszólást tudjak tenni
abba,  hogy azzal  nem értek  egyet,  vagy azzal  igen.  Ez  tegnap  a  Gazdasági  és  Ügyrendi
Bizottságon is elhangzott. Ugyanakkor azt is, ha valami túl drága, azt kivenni, hiszen az elnök
úr nem fogja nekünk engedni azt,  hogy szórjuk a pénzt.  Amit helyesen tesz.  Ugyanakkor
viszont mindenféleképpen ezzel a rendezvénynaptárral semmi gond nincs. Én azt fejeztem ki,
hogy  azokat  a  bizonytalanságokat,  amik  elhangzottak  az  igazgató  nő  szájából,  hogy  hát
félelmeim vannak,  bizonytalan  vagyok,  ezt  tegnap  kellett  volna.  Vagy pedig  leellenőrizni
telefonon,  hogy  polgármester  úr,  ne  haragudj  küldtem  neked  át  egy  e-mailt,  vagy  egy
észrevételt, megkaptad-e. Hiszen itt arról van szó, hogy kapcsolattartás. Csak a polgármester



úr felé rendszeresen nem jutnak el az e-mailek. Még az enyém sem.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Bocsánat.  Elnézést.  Nekem  mindössze  annyi  volt  a
problémám, hogy tegnap este találkoztunk. Tegnap este még ezek a kritikai észrevételek nem
hangzottak el. Most ezen a nyilvános képviselő-testületi ülésen szembesülők ezzel.

Bognár Ferencné képviselő: Így van.

Ferenczi Gábor polgármester: Én ennyit szeretnék kérni a legnagyobb tisztelettel, hogy ülés
előtt,  hogyha valami olyan probléma van, ami mondjuk egy adott rendezvényt befolyásol,
akkor azt egyeztessük. Annyit kértem korábban, hogy ne az újságból értesüljek, hogy ki fog
beszédet  mondani  egy városi  rendezvényen.  Mert  egy kicsit  furcsa,  hogy a  polgármester
mondjuk, adott esetben erről nem tud. Nem az adott személy, nehogy valaki félre értse, nem
azzal van bajom, hogy hívják az előadót, meg milyen színű, meg mit tudom én. Hanem azt
gondolom, hogy egy városi rendezvényen valahol mégis csak normális, hogy a polgármestert
előzetesen  tájékoztatják.  Mindössze  annyit  szeretnék  kérni,  hogy  ne  a  képviselő-testületi
üléseket használjuk fel arra, hogy ott ezeket a vitákat folytassuk le. Hanem próbáljunk meg
ülésen  kívül  közösen  megkeresni  a  megoldást.  Ezért  kértem azt,  hogy a  következő ilyen
találkozóra  jöjjenek  el  a  képviselőtársak  is  és  akkor  közösen  megoldást  keressünk,  hogy
ezeket a rendezvényeket,  amelyek teljesen a helyén benne vannak a rendezvénynaptárban,
ebben  az  évben  is  színvonalasan  meg  tudjuk  szervezni.  Természetesen  az  Önkormányzat
részéről minden segítséget meg fogunk adni az intézményünknek. Mindössze ennyi. Én azt
gondolom, hogy ezt nem is  kellene tovább ragozni.  Szerintem mindenkinek világos, hogy
miről  beszélek.  Akkor  megkérdezem,  hogy  a  Városi  rendezvénynaptárral  kapcsolatban
szeretne-e még valaki kiegészítéssel élni. Én azt gondolom teljesen részletesen kiveséztük ezt
már tegnap is. 

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri 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 Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

87/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház igazgatója által beterjesztett módosított városi rendezvénynaptárt
– nettó 7.998.000,-Ft +ÁFA összköltséggel – elfogadja.

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



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Ferenczi     Gábor     polgármester: Jó. Köszönöm szépen. Ebből is látszik, hogy egyhangúlag
támogattuk, és  nem a rendezvénynaptárral van probléma. Köszönöm szépen, igazgató
asszonynak. 

Dukán     Gabriella     aljegyző: Tegnap a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén még külön
elfogadta a Bizottság, az Intézményi rendezvényeket és arra is azt az 1.550.000,-Ft-ot. Csak
azért, hogy utána nehogy probléma legyen.

Kovács     László     alpolgármester: Az be is került a város költségvetésébe.

Dukán     Gabriella     aljegyző: Benne van. 

Ferenczi Gábor polgármester: Benne van a költségvetésben.

Holczinger     László     képviselő: De biztos, ami biztos.

Dukán     Gabriella     aljegyző: A mai világban.

Ferenczi  Gábor polgármester: Egy határozatot hozhatunk róla. A városi rendezvényekre
nagyságrendileg kb. 8.000.000,-Ft-ot terveztünk be. És vannak az úgynevezett intézmény által
szervezett, tehát a Városi Könyvtár és a Művelődési Ház által, úgynevezett saját maga által
szervezett rendezvények. Ezt pedig 1,5 millió forinttal terveztük be a költségvetésbe.
Aljegyző asszony javaslatát elfogadva erről hozzunk egy külön határozatot. Megállapítom,
hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra
teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója 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 Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

88/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház igazgatója által beterjesztett intézményi rendezvényeket –  nettó
1.550.000,-Ft +ÁFA összköltséggel – elfogadja.

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



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

Dukán     Gabriella     aljegyző: Köszönjük.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Akkor  a  7.  napirendi  pontot  levettük,  ahogy  kértem  a
„Meggyeserdő” névhasználatát, majd március végén tárgyalnánk. És akkor a vegyes ügyek
következne. 

7./     Vegyes     ügyek:

a)  EFOP-1.5.3-16  „Humán  szolgáltatások  fejlesztése  térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek” – pályázat beadása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes     István     jegyző: EFOP-1.5.3-16  pályázatot  szeretnénk  benyújtani  négy  másik
településsel közösen. Noszlop, Oroszi, Doba és Bakonypölöske településekkel. 100 %-osan
támogatott  pályázat.  Címe  „Humán  szolgáltatások  fejlesztése  térségi  szemléletben  –
kedvezményezett térségek”. Mi azok közé tartozunk. Azért szeretnénk pályázni 249.824.900,-
Ft-ra. Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 

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

Ferenczi     Gábor     polgármester: Itt még annyit hadd, mondjak, meg kell köszönnöm jegyző
úrnak,  illetve meg kell  dicsérnem jegyző urat,  úgyis  ez ritkán fordul  elő,  mert  ez a  saját
kezdeményezése volt. Ő lett figyelmes erre a pályázatra és meg is szervezte, hogy Devecseren
kívül még négy település ebben részt vesz. S hát nem mellékes egyébként, hát azt gondolom,
hogy ezen a pályázaton mindenképpen fogunk tudni nyerni. S várhatóan a költségvetésünket
is  tudjuk  csökkenteni  egyébként  azzal,  hogyha  ez  a  pályázat  nyer,  mert  lesz  olyan  a
művelődési házat érintő felújítás, amit ebből a pályázati pénzből meg fogunk tudni csinálni.
Jól mondom, jegyző úr?

Bendes István jegyző: Igen. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Úgyhogy jegyző úrnak is adunk egy ötöst ezen a képviselő-
testületi ülésen. Mert azért ez egy nagy dolog szerintem, hogy ezen el tudunk indulni. Jó.
Szeretne valaki kiegészítéssel élni, kérdést feltenni?

Több kiegészítés, kérdés nem hangzott el.

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



1./ Devecser Város 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 
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 Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

89/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

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 kíván
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 kerül 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
jelöli meg.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza 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)  Az  önkormányzati  ASP  rendszerhez  csatlakozással  összefüggő
Működésfejlesztés  és  szabályozási  keretek  kialakítása  KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2016-00123.

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes István jegyző: Egy pályázaton már nyertünk az úgynevezett  ASP rendszerre való
csatlakozás  vonatkozásában,  amely  érinti,  mind  az  önkormányzati  gazdálkodást,  mind  a
hivatali  gazdálkodást  és  az  intézmények  gazdálkodását.  És  érinti  még  a  társulásaink
gazdálkodását is, amelyekben részt veszünk, amelyeknek a munkaszervezete mi vagyunk. Ez
az  ASP rendszer  elnyert  7.000.000,-Ft-ot.  Már  a  gépek  beszerzése  megtörtént,  melyet  a
Képviselő-testület  már  jóváhagyott.  Azonban  nem  csak  a  gépek  beszerzéséről  szól  ez  a
pályázat, hanem ezzel összefüggésben egyéb dolgokat is meg kell oldanunk. Az egyik feladat,
hogy  az  összefüggő  szabályzati  keretek  kialakítása  megtörténjen.  Ehhez  mi  bekértünk
árajánlatokat.  Azt  szeretnénk,  hogyha  a  legkedvezőbb  árajánlatot  nyújtó   Albacomp  RI
Rendszerintegrációs Kft.-vel tudjuk az ehhez szükséges szabály kereteket kialakíttatni.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megkérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása. Az ASP
rendszert is egyébként jegyző úr intézte.

Bendes     István     jegyző: Hát kötelező volt. Mi  kijelöltek voltunk és kötelező volt Devecser
városának 2017. január 1-gyel csatlakoznia. Ennek folyamata zajlik. Részt vesz ennek a
folyamatnak a kialakításában maga a Kincstár is. A  dolgozók folyamatos képzésre járnak
Veszprémbe azért, hogy ez zökkenőmentesen megtörténhessen. Első körben a költségvetés és
az adó lesz az ASP rendszerre feltöltve. Hosszabb távon pedig majd rákerül az iratkezelés is.
Még hosszabb távon pedig meg kell tudni nyitni ebben az ASP rendszeren belül, olyan ügyfél
ablakot, amelyen keresztül Devecser város Hivatalát is el fogják tudni internet alapon érni az



ügyfelek.

Kovács     László     alpolgármester: Biztonságos csatornán keresztül.

Bendes     István     jegyző: Biztonságos csatornán keresztül, igen.

Kovács     László     alpolgármester: És ehhez kell az ASP rendszert kialakítani.

Bendes     István     jegyző: Igen. És ehhez kell a szabályozási rendszer. Kérem, hogy az
Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.-vel szerződést köthessünk, hogy ez a szabályozási
rendszer kialakítása megtörténjen.

Holczinger László képviselő: Gyakorlatilag kettő nyertesnek lehet az Albacomp RI Kft.-t
kijelölni. De van az „ELSŐ-LÉPÉS” Kft. 

Bendes     István     jegyző: Három darab határozat lesz.

Holczinger László képviselő: Jó. Csak azért mondom, hogy ők voltak kijelölve, hogy őnekik
kell nyerni. Melléje oda van téve a másik kettő. Úgyhogy ennek nokomment. De elfogadom.

Ferenczi Gábor polgármester: Ezt nem mi határoztuk. Ez központilag ment.

Holczinger László képviselő: Tudom. 

Dukán  Gabriella  aljegyző: De  nem  ez  van  a  határozatban.  A  Működésfejlesztés  és
szabályozási keretek kialakításánál az „Első-lépés” Kft. az 1.066.800,-Ft. Amit a jegyző úr
mondott  az  Albacomp  RI  Rendszerintergrációs  Kft.-re  az  pedig  840.000,-Ft.  Tehát
mindenképpen ő adta a kevesebbet.

Holczinger László képviselő: Tudom.

Dukán Gabriella aljegyző: Jó. Csak, hát mondom.

Holczinger László képviselő: Tudom a másiknál az „Első-lépés” Kft. került előre.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy                  
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-
2016-00123. pályázat keretében beszerezni kívánt az önkormányzati ASP rendszerhez
csatlakozással összefüggő „Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása” tárgyában
kiírásra került beszerzési eljárásra az

 „ELSŐ-LÉPÉS”  2007 Kft. (2510 Dorog, Béla király u. 3/A) –  bruttó
1.066.800,- Ft

 Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok
útja 3/B.) - bruttó 840.000,- Ft

 Dokutech Center Kft. (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi u. 26-32.) -
bruttó 1.206.500,- Ft

ajánlata érvényes.



2./ A Képviselő-testület állapítsa meg, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00123.
pályázat keretében beszerezni kívánt az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozással
összefüggő „Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása” tárgyában kiírásra került
beszerzési eljárás nyertesének az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.-t (8000
Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot –  bruttó 840.000,- Ft –  az Albacomp RI
Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.) tette.
3./ A Képviselő-testület az ASP pályázat keretében beszerzésre kerülő „Működésfejlesztés és
szabályozási keretek kialakítása”  tárgyában kiírásra került feladat elvégzésével kapcsolatos
költségek fedezetéül a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00123. pályázatban elnyert összeget
jelölje meg.
4./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére küldje
meg, és a vállalkozási szerződést az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.-vel (8000
Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.) írja alá.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-3./ azonnal, folyamatos

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

90/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:
                    
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16-2016-00123. pályázat keretében beszerezni kívánt
az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozással összefüggő
„Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása”  tárgyában
kiírásra került beszerzési eljárásra az

 „ELSŐ-LÉPÉS”  2007 Kft. (2510 Dorog, Béla király u. 3/A) –
bruttó 1.066.800,- Ft

 Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár,
Mártírok útja 3/B.) - bruttó 840.000,- Ft

 Dokutech Center Kft. (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi u. 26-
32.) - bruttó 1.206.500,- Ft

ajánlata érvényes.

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16-2016-00123. pályázat keretében beszerezni kívánt az
önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozással összefüggő
„Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása”  tárgyában
kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének az Albacomp RI
Rendszerintegrációs Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.)
hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – bruttó 840.000,- Ft –
az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár,
Mártírok útja 3/B.) tette.

3./ A Képviselő-testület az ASP pályázat keretében beszerzésre kerülő
„Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása”  tárgyában



kiírásra került feladat elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00123. pályázatban elnyert összeget
jelöli meg.

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatát az
érintettek részére küldje meg, és a vállalkozási szerződést az
Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.-vel (8000 Székesfehérvár,
Mártírok útja 3/B.) írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-3./ azonnal, folyamatos

Ferenczi Gábor polgármester: Jegyző úr egy megjegyzésem hadd, legyen. Ezt nem bírom
magamban tartani. Tehát most már hónapok óta van nálunk egy államkincstári ellenőrzés, s én
azért gondolom, hogy megtiszteltetésnek lehet venni, hiszen az ASP rendszerre való átállás is
segíti, hogy töviről hegyire átnézik visszamenőlegesen több évre az egész könyvelést.

Bendes István jegyző: Egy évet.

Ferenczi Gábor polgármester: Egy évet? 

Bendes István jegyző: Ezt a gazdasági évet kísérik végig egész május végéig.

Ferenczi Gábor polgármester: Csak ezt az évet? De ősszel jobban visszamentek?

Bendes István jegyző: Nem. 

Holczinger László képviselő: Ez nem ellenőrzés.

Bendes István jegyző: Majdnem az is.

Kovács László alpolgármester: Adatfeldolgozás. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Hát  mindegy.  Itt  a  környéken  mi  vagyunk  a  másodikak
egyébként. 

Holczinger László képviselő: Hát a többiek még gondolkodnak.

c)  Az  önkormányzati  ASP  rendszerhez  csatlakozással  összefüggő
Önkormányzatok  elektronikus  ügyintézéséhez  kapcsolódó  feltételek
kialakítása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00123.

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Tessék, jegyző úr.



Bendes     István     jegyző: Itt is az Albacomp RI Rendszerintergrációs Kft. volt, aki a
legkedvezőbb ajánlatot tette. 

Ferenczi Gábor polgármester: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság?

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

Bendes     István     jegyző: Nem tárgyalták. Mára készültek el reggelre. És Röst Adri volt ennek
az ügyintézője, aki ezeket összeszedte, hogy rendben működni tudjunk.

Ferenczi Gábor polgármester: Ugye ez 100 %-os intenzitás.

Bendes     István     jegyző: Igen, nincs hozzá önerő.

Ferenczi Gábor polgármester: Nincs hozzá önerő. Tehát nagyon sokat nem érdemes rajta
gondolkodni.

Bognár Ferencné képviselő: Így van.

Ferenczi Gábor polgármester: Megkérdezem, szeretne-e még valaki hozzászólni.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-
2016-00123. pályázat keretében beszerezni kívánt az önkormányzati ASP rendszerhez
csatlakozással összefüggő „Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó
feltételek kialakítása” tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra az

 „ELSŐ-LÉPÉS” 2007 Kft. (2510 Dorog, Béla király u. 3/A) – 
bruttó 977.900,- Ft

 Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár,
Mártírok útja 3/B.) - bruttó 770.000,- Ft

 Dokutech Center Kft. (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi u. 26-
32.) - bruttó 1.117.600,- Ft

ajánlata érvényes.
2./ A Képviselő-testület állapítsa meg, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00123.
pályázat keretében beszerezni kívánt az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozással
összefüggő „Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása”
tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének az Albacomp RI Rendszerintegrációs
Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – bruttó 770.000,- Ft
– az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.) tette.
3./ A Képviselő-testület az ASP pályázat keretében beszerzésre kerülő „Önkormányzatok
elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása”  tárgyában kiírásra került
feladat elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-
00123. pályázatban elnyert összeget jelölje meg.
4./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére küldje
meg, és a vállalkozási szerződést az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.-vel (8000
Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.) írja alá.



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

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

91/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16-2016-00123. pályázat keretében beszerezni kívánt
az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozással összefüggő
„Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek
kialakítása” tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra az

 „ELSŐ-LÉPÉS” 2007 Kft. (2510 Dorog, Béla király u. 3/A) – 
bruttó 977.900,- Ft

 Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár,
Mártírok útja 3/B.) - bruttó 770.000,- Ft

 Dokutech Center Kft. (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi u. 26-
32.) - bruttó 1.117.600,- Ft

ajánlata érvényes.

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16-2016-00123. pályázat keretében beszerezni kívánt az
önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozással összefüggő
„Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek
kialakítása” tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének az
Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.-t (8000 Székesfehérvár,
Mártírok útja 3/B.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot –  bruttó
770.000,- Ft –  az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000
Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.) tette.

3./ A Képviselő-testület az ASP pályázat keretében beszerzésre kerülő
„Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek
kialakítása” tárgyában kiírásra került feladat elvégzésével kapcsolatos
költségek fedezetéül a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00123.
pályázatban elnyert összeget jelöli meg.

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatát az
érintettek részére küldje meg, és a vállalkozási szerződést az
Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.-vel (8000 Székesfehérvár,
Mártírok útja 3/B.) írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-4./ azonnal, folyamatos



d)  Az  önkormányzati  ASP  rendszerhez  csatlakozással  összefüggő
Önkormányzati  szakrendszerek  adatminőségének  javítása,  migrációja
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00123.

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Bendes  István  jegyző: Az  önkormányzati  ASP  rendszerhez  csatlakozással  összefüggő
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja eljárás. Ez pedig arról
szól,  hogy  a  meglévő  jelenlegi  költségvetési  rendszert,  az  adórendszert  fordítjuk  át
úgynevezett  migrálással  ezekben a rendszerekben.  Itt  viszont  a  legkedvezőbb ajánlatot  az
„Első-Lépés” 2007 Kft. adta. Erre mondta szerintem elnök úr.

Holczinger László  képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság elnöke: Erre  az  „Első-
Lépés” 2007 Kft-re.

Bendes István jegyző: Az „Első-Lépés” 2007 Kft.-t szeretnénk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megkérdezem, szeretne még valaki hozzászólni.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-
2016-00123. számú pályázat keretében az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozással
összefüggő „Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja” tárgyában
kiírásra került beszerzési eljárásra az

 „ELSŐ-LÉPÉS”  2007 Kft. (2510 Dorog, Béla király u. 3/A) –
bruttó 1.231.900,- Ft

 Térnyerő Mérnöki Iroda (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 23. I/4.) -
bruttó 1.539.999,- Ft

 Dokutech Center Kft. (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi u. 26-32.)
- bruttó 1.587.500,- Ft

ajánlata érvényes.
2./ A Képviselő-testület állapítsa meg, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00123. számú
pályázat keretében az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozással összefüggő
„Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja”  tárgyában kiírásra
került beszerzési eljárás nyertesének az „ELSŐ-LÉPÉS” 2007 Kft.-t (2510 Dorog, Béla király
u. 3/A) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot – bruttó 1.231.900,- Ft – az „ELSŐ-LÉPÉS” 2007 Kft. (2510 Dorog, Béla
király u. 3/A) tette.
3./ A Képviselő-testület az ASP pályázat keretében az „Önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása, migrációja”  tárgyában kiírásra került feladat elvégzésével
kapcsolatos költségek fedezetéül a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00123. pályázatban
elnyert összeget jelölje meg.
4./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére küldje
meg, és a vállalkozási szerződést az „ELSŐ-LÉPÉS” 2007 Kft.-vel (2510 Dorog, Béla király
u. 3/A) írja alá.



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

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

92/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16-2016-00123. számú pályázat keretében az
önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozással összefüggő
„Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása,
migrációja” tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra az

 „ELSŐ-LÉPÉS”  2007 Kft. (2510 Dorog, Béla király u. 3/A) –
bruttó 1.231.900,- Ft

 Térnyerő Mérnöki Iroda (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 23. I/4.) -
bruttó 1.539.999,- Ft

 Dokutech Center Kft. (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi u. 26-32.)
- bruttó 1.587.500,- Ft

ajánlata érvényes.

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16-2016-00123. számú pályázat keretében az önkormányzati ASP
rendszerhez csatlakozással összefüggő „Önkormányzati
szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja”  tárgyában
kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének az „ELSŐ-LÉPÉS” 2007
Kft.-t (2510 Dorog, Béla király u. 3/A) hirdeti ki tekintettel arra, hogy
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot – bruttó 1.231.900,- Ft – az „ELSŐ-LÉPÉS” 2007 Kft. (2510
Dorog, Béla király u. 3/A) tette.

3./ A Képviselő-testület az ASP pályázat keretében az „Önkormányzati
szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja”  tárgyában
kiírásra került feladat elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00123. pályázatban elnyert összeget
jelöli meg.

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatát az
érintettek részére küldje meg, és a vállalkozási szerződést az „ELSŐ-
LÉPÉS” 2007 Kft.-vel (2510 Dorog, Béla király u. 3/A) írja alá.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-4./ azonnal, folyamatos

e) Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Most  a  törvényi  szabályok  változása  miatt  alapszabály
módosításra van szükség a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya esetében. És
ehhez  kérnek  tőlünk  hivatalosan,  mint  Képviselő-testülettől  egy  székhely  használati
engedélyt. Na, most ez csak egy formalitás, hiszen eddig is a Devecser, Széchenyi utca 18.
szám alatt  található tűzoltószertárban működtek,  lényegében 1873-tól.  Tehát,  ugye ez nem
változik. Viszont ez rögzíteni kell egy képviselő-testületi határozattal. 

Kovács László alpolgármester: 1873-tól?

Ferenczi     Gábor     polgármester: Ha, jól emlékszem. 

Kovács László alpolgármester: Hát régen.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Hát most bevallom őszintén nem emlékszem. Kint van az
épületen. Ez a szám ugrott be, de megnézzük pontosan. 

Kovács László alpolgármester: A tűzoltóépület az nem olyan régi.

Holczinger László képviselő: Az 1970-es években épült.

Kovács László alpolgármester: Az elődje az működött, 150 éves volt neki az évfordulója.

Ferenczi Gábor polgármester: Na, lényeg a lényeg, évtizedek óta működnek a Széchenyi
utca  18.  szám  alatt  és  egy  székhely  használatra  lenne  szükség,  márpedig  annak  az
engedélyezésére. Szeretne ehhez valaki hozzászólni?

Holczinger László képviselő; Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. 

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a
döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület 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 Képviselő-testület 7 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

93/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
kérelmének helyt ad és részére engedélyezi a 8460 Devecser,



Széchenyi utca 18. szám alatt található tűzoltószertár székhelyként
való használatát.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./-2./ azonnal      

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm szépen.

Bendes  István  jegyző: Nekem  még  egy  tájékoztatási  feladatom  lenne.  Most  kaptam az
anyagot  frissen  és  tájékoztatni  szeretném mind  a  lakosságot,  mind  a  Tisztelt  Képviselő-
testületet, elindult most már biztos március 1-gyel az új Startmunka-program. Megkaptuk az
adatokat.  74  fő  foglalkoztatására  kap  lehetőséget  Devecser  Város  Önkormányzata.  A
támogatás összesen 2017-2018. évre, tehát jövő évben fog befejeződni, 110.897.692,-Ft lett. 

Kovács László alpolgármester: Már akkor módosítanunk is kell a rendeletünket.

Bendes István jegyző: Így van.

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm a tájékoztatását jegyző úr.

Kovács  László  alpolgármester: Ez  a  szám  már  nem  stimmel,  amit  elfogadtunk.  Erről
beszéltünk egyébként. 
 
Bendes István jegyző: Ezt most kaptam. Nem tudtuk még előtte.

Ferenczi  Gábor  polgármester: Annyit  azért  még  itt  el  kell  mondani,  hogy  a  105  fős
keretlétszámot, ami még tavaly megvolt azt szándékosan csökkentettük le. Tehát azokra az
emberekre tartunk elsősorban igényt, akik valóban dolgozni szeretnének. Viszont, akik kiestek
úgymond a rostán, őnekik lehetőséget biztosítanánk a tervek szerint a Városüzemeltetési Kft.-
n keresztül tartós közfoglalkoztatotti státuszban. Jegyző úr, van még valami?

Bendes István jegyző: Nekem nincs.

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretne valaki még, valamit tudatni? Tessék. 

Kozma  György  képviselő: Köszönöm  a  szót  polgármester  úr.  Múlt  héten  hoztunk  egy
határozatot, a miskei részen a bozótosnak a kitisztítására, illetve a felaprítására, amire egy
vállalkozóval kötöttünk szerződést.  Ma kerestek a mezőőrök, hogy ott  egészen más fákat,
több mint 100 éves fákat is kivágtak. Tehát nem tudom, hogy az út ez mennyire esett bele. És
a másik az, hogy egész hétvégén gyakorlatilag vitte boldog, boldogtalan miske fele ezt a fát,
mármint  a  mozdítható  részét  neki.  Tehát  azt  szeretném  megkérdezni,  hogy  ezzel
kapcsolatosan egyáltalán mit tudunk, mit lehet tudni.



Ferenczi Gábor polgármester: Mivel ma nem találkoztam a mezőőrökkel annyit tudok ezzel
kapcsolatosan elmondani,  hogy múlthéten  hoztunk egy határozatot,  ami arról  szó,  hogy a
bizonyos  helyrajzi  számok  esetében,  a  munkavégzésért  cserébe  az  ott  fellelhető
mennyiségnek, itt vagy fa, vagy bozót, gallyak, ennek a mennyiségnek az 1/3-a a vállalkozót
illeti, és a 2/3-a az önkormányzatot. Tehát én addig nem szeretnék ebben nyilatkozni, amíg
nem beszéltem az önkormányzat  saját  erdészével,  Horváth László úrral,  mert  ugye abban
állapodtunk  meg,  hogy ő  fogja  felköbözni  az  egészet.  Én  még  nem kaptam meg  ezt  az
adatmennyiséget.  Illetve  abban  állapodtam  meg  a  mezőőrökkel,  hogy  ők  ma  fognak  a
vállalkozóval egyeztetni a helyszínen. Mivel most viszont testületi ülés van, testületi ülésen
ülünk én még a mai napon a mezőőrökkel nem találkoztam. Tehát addig én nem mennék bele
mindenféle találgatásba, amíg nincsen teljes körű információnk. Tehát azt várjuk meg, hogy a
mezőőrökkel hadd, találkozzak és az erdésztől a felmérés dokumentumait hadd, kérjem be.
Hadd  győződjek  meg  a  helyszínen  arról  a  mezőőrökkel  együtt,  hogy mi  a  helyzet.  És  a
vállalkozóval hadd, egyeztessünk, mielőtt még belemegyünk bármilyen találgatásba. Egyelőre
arról van szó, hogy elvitte a fa mennyiséget. Egyébként ő volt az a vállalkozó, aki a tavalyi
évben  egy  másik  nagy  területet  kitisztított,  amire  az  Önkormányzatot  kötelezték.  És  ott
egyébként az lehet mondani, tuskóra pontosan az összes fa mennyiség rendben volt. Tehát
megkaptuk az ellenértékét. Az annyi volt, amennyit az erdész kiszámolt. Úgyhogy nem volt
tavaly ezzel semmilyen probléma. Pont ezért bíztuk meg ezt a vállalkozót az idei évben is,
mert tavaly nem volt probléma, meg voltunk elégedve vele. Addig én nem ragoznám ezt a
dolgot. Én is tudok erről. Begyűjtjük az információkat, és akkor utána.

Kozma György  képviselő: A másik,  amit  szeretnék kérdezni  még,  múltkor  hoztunk egy
harmadik féle  határozatot  a  Leier  Téglagyárral  kapcsolatosan,  a  rendezéssel  kapcsolatban,
tárgyalásra, hogy volt-e valamiféle intézkedés ez irányba.

Bendes István jegyző: Igen. Én felvettem a kapcsolatot a gyár vezetőjével. Egyeztettünk és
abban maradtunk, hogy a márciusi képviselő-testületi ülésen, és a márciusi bizottsági ülésen
részt fog venni, felkészül, és tájékoztatást fog adni a Tisztelt Képviselő-testület részére.

Kozma György képviselő: Jó, köszönöm. 

Ferenczi Gábor polgármester: Köszönöm. 

Kovács László alpolgármester: Az eljárásnál is kötelesség. A szakhatóságoknál is. 

Bendes István jegyző: De személyesen jönni fognak.

Kovács László alpolgármester: Abszolút korrekt.

Bendes István jegyző: Vizes embert is hoznak és tájékoztatják a Tisztelt Képviselő-testületet.

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretne még valaki, valamit?

Kovács László alpolgármester: Igen, én szeretnék. Én arra szeretném a Tisztelt Képviselő-
testületnek  a  felhatalmazását  kérni  a  polgármester  úr  részére,  hogy  lejár  a  gyepmesteri
szerződés. Ideiglenesen lett kötve február 28-ig. Addig is ameddig nem tudjuk kialakítani a
sajátot, amit annyiszor hallottunk, addig is ez meghosszabbításra kerülhessen polgármester úr
által. Annyit mondanék el, hogy december és január hónapok voltak eddig, amikor 17 kutya



volt, amit ő elvitt ez időszak alatt, vagy amit befogott. Ebben volt, ami visszaadásra került.
Ebben volt olyan is, ezen felül, hogy elhullott kutyát és elhullott macskát is vitt. Ennek van
egy alapdíja akként, ahogy a tevékenységet végzi és lám 9 kutya gazdára talált. A tapasztalatai
azok, hogy sajnos mindig ugyanazokkal fordul elő probléma. Tehát többször ki kell menni és
a kutyákat is ellenőrzi kint, azt, hogy be van-e oltva, hogy van-e chip a kutyában. Ha nincs,
akkor szól a tulajdonosnak. Első körben figyelmeztet. S akkor itt kell leülni majd közösen
még  az  Önkormányzatnál  is,  meg  azt  gondolom  megkérni  a  Járási  Hivatalt  is,  az
Állategészségügyi Osztályt, hogyha már ő befogja a kutyát, akkor ő nem adja vissza ingyen.
Természetesen vannak költségek. Tehát azért  fizetni kell a kutya tulajdonosnak. Ahol van,
chip ott megvan a gazda egyértelműen. Ahol nincs, sajnos vannak még Devecserben ilyen
kutyák is vannak olyan tulajdonosok, akik nem foglalkoznak vele és az ő figyelmüket hívnám
itt fel most, hogy súlyos bírságokra számíthatnak azok, akik a kutyájukat kiengedik az utcára,
nem látják el oltással, nem látják el chippel és ha, ő ilyen kutyával találkozik és elviszi, akkor
ő már bele is teszi a chipet. Tehát chip nélkül már nem adja vissza. 

Ferenczi Gábor polgármester: Igen, most február 28-ig tart a jelenlegi szerződése.

Kovács László alpolgármester: Igen, így van. Azért javasoltam most.

Ferenczi Gábor polgármester: Nyilván én ezt elmondtam, és a véleményem nem változott
ezzel kapcsolatban, hogy én mindenképpen hosszútávon abban látok rációt, hogyha Devecser
saját maga hoz létre egy gyepmesteri telepet, szolgálatot és egy állat menhelyet, mert ez az
egész  környéken  hiány.  Ez  a  probléma  folyamatosan  sajnos  fenn  fog  állni,  mert  mindig
lesznek olyan emberek, akik adott esetben egy kutyát, vagy egy macskát kitesznek, és nem
gondozzák tovább. És amíg ilyen emberek lesznek, ez a probléma is fenn fog állni. Na, most
én abban egyet tudok érteni, hogy addig, amíg a saját telepünk nem jön létre, addig mindig
hosszabbítsuk  meg  a  szerződést  ezzel  a  vállalkozóval.  De  én  azt  gondolom,  hogy
költséghatékonyabb is lenne, hogyha ezt a feladatot mi magunk vállalnánk fel. Tehát én azt
gondolom,  hogy  ilyen  rövidebb  intervallumokkal  lehetne  meghosszabbítani.  Tehát  egy  3
hónapot, ha megint. 

Kovács  László  alpolgármester: Megkérdezem  polgármester  úr,  ne  haragudjál,
megkérdezem, hogy 3 hónap múlva kész lesz a gyepmesteri telepünk.

Ferenczi Gábor polgármester: Nem tudom, hogy kész lesz-e. Valószínűleg nem lesz kész.
Viszont még annyit szeretnék hozzátenni, én szeretnék Minárcsik Sándor úrral leülni, hogy ő
miben tudna a segítségünkre lenni szakmailag, hogy a telepünk minél előbb kész legyen. Mert
ha  valaki  tud  szakmailag  segíteni,  nyilván  az  egy  olyan  ember,  aki  maga  is  működtet
gyepmesteri telepet és állat menhelyet. Úgyhogy én ő vele terveztem, hogy itt a következő
hetekben leülők. Illetve azt is terveztem, hogy alpolgármester úrnak adnék egy feladatot, hogy
a gyepmesteri telepünk létrehozásában operatívan vegyen részt. Tehát konkrétan gondoltam
erre a témára. De hát nem terveztem a mai ülésen felhozni. De, hogyha már elő került, akkor.

Kovács László alpolgármester: Mert nem biztos, hogy még találkozunk 28-áig.

Ferenczi Gábor polgármester: Így van. Úgyhogy jogos a felvetés.

Kovács László alpolgármester: Hozzunk egy határozatot. Hatalmazzuk fel a polgármestert,
hogy meghosszabbíthassa.



Ferenczi Gábor polgármester: Én 3 hónapot kérnék még egyelőre. Végül is hadd, legyen
egy mozgástere a Képviselő-testületnek, hogy 3 havonta vizsgáljuk felül. Akkor mindig el
lehet mondani, hogy hány kutyát vitt el. Én szerintem ez teljesen rendben van. Megállapítom,
hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a döntéshozatalban 7 fő vesz részt. Szavazásra
teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata és Minárcsik Sándor egyéni
vállalkozó között – a település belterületén a kóbor állatok befogására – létrejött vállalkozási
szerződést 3 hónappal hosszabbítsa meg.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pontban jelzett szerződés
meghosszabbítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye és a fenti döntésről a
vállalkozót értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal      

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

94/2017. (II. 22.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecser Város Önkormányzata és
Minárcsik Sándor egyéni vállalkozó között – a település belterületén a
kóbor állatok befogására – létrejött vállalkozási szerződést 3 hónappal
meghosszabbítja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban jelzett szerződés meghosszabbítása érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye és a fenti döntésről a vállalkozót értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal      
 

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretne még valaki, valamilyen témát felhozni? Tessék.

Óvári Márton képviselő: Szeretném kérni, hogy az elmúlt, nem a múlt testületi, hanem az
előtte  lévő testületi  ülésen  szóba került  az  az  adó,  amit  szemét  adóként  vezetnénk be.  A
márciusi rendes testületi ülésre, ha valamit előkészítene az Önkormányzat, amiről tudjunk már
tárgyalni, azt megköszönném.

Bendes István jegyző: Milyen szemét adóra gondolsz?

Óvári Márton képviselő: Hát, amit az ügyvéd úr felvetett.

Bendes István jegyző: Azt megnéztük. Az felejtős.

Óvári Márton képviselő: Az kuka? Tehát, nem jó az információ, amit adott?

Bendes István jegyző: Ő nem nézte meg a jogi hátteret. Mi ugye utána jártunk. Jelen 
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