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8461. Devecser, Deák tér 1. Tel: 88/512-630
Szám: 4001-11/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június  28-án
(szerdán) 13 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak: Ferenczi Gábor polgármester
Kovács László            alpolgármester

Bognár Ferencné
                         Holczinger László         
                         Mayer Gábor  
                         Óvári Márton               képviselők

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Kozma György képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Bendes István jegyző
Dukán Gabriella aljegyző
Szentes Gáborné ügyintéző

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Várbiróné Bencze Barbara jegyzőkönyvvezető

Jelen van még 7 fő érdeklődő állampolgár.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Sok szeretettel köszöntök mindenkit Devecser Város
Önkormányzata Képviselő-testülete rendes nyilvános képviselő-testületi ülésén.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen
van. A nyilvános ülést megnyitom. Rögtön ismertetném is a napirend tervezetet. Először
napirend előtt szeretnék egy rövid tájékoztatást adni, egy szóbeli kiegészítést tenni az előre
elküldött írásos anyaghoz. (Ferenczi Gábor polgármester felolvassa a kiküldött meghívó
szerinti napirendi pontokat). Javaslom akkor elfogadni a napirendeket.

A jelenlévő képviselők száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt.



A  Képviselő-testület  6  igen szavazattal –  egyhangúlag - a napirendet az alábbiak szerint
fogadta el:

N A P I R E N D   E L Ő T T

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

          Ferenczi Gábor
          polgármester

                                                                    
             

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

1./ A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötések és bejegyzett élettársi
kapcsolatok létesítésének, engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló 6/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

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

Ferenczi Gábor
polgármester

3./ Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
okiratának, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

Ferenczi Gábor
polgármester

4./ Tájékoztató  a Devecseri Sportegyesület 2016. évi
munkájáról

Ferenczi Gábor
polgármester

5./ Tájékoztató a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működéséről

Ferenczi Gábor
polgármester

6./ Meggyeserdő bal oldalán családi- és szabadidő park kialakítása Ferenczi Gábor
polgármester

7./ Meggyeserdőről hulladék elszállítása Ferenczi Gábor
polgármester

8./ Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház nyári zárva
tartása 

Ferenczi Gábor
polgármester

9./ Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagjának lemondása

Ferenczi Gábor
polgármester

10./ Asztaliteniszezők kérelme tornaterem használathoz Ferenczi Gábor
polgármester

11./ Iskolakonyha nyári karbantartási munkái Ferenczi Gábor
polgármester



12./ Erhardt József kérelme raktárbérlésre Ferenczi Gábor
polgármester

13./ Zsigmond János és Nyúl Ferenc ingatlan vásárlási kérelme Ferenczi Gábor
polgármester

14./ Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016.
évben végzett tevékenységéről

Mayer Gábor
Bizottság elnöke

15./ Tájékoztatás Timber-Metal Kft-vel kapcsolatban Ferenczi Gábor
polgármester

16./ Vegyes ügyek

N A P I  R  E  N D    E  L Ő  T T

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Engedjék meg, hogy napirend előtt egy gyors összefoglalót
adjak.  Június  1-jén  Járási  Egyeztető  Fórumra  került  sor.  Az  érintett  szervezetek  ilyenkor
összeülnek és a különböző problémákat  felvetik,  megpróbálunk közösen megoldást  találni
ezekre. Alapvetően közbiztonsági, köztisztasági és szociális problémákról van szó. Június 2-
án a Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub tagjaival egy bejárást tartottunk a meggyeserdei
önkormányzati  területünk bal  oldalán,  mégpedig  annak érdekében,  hogy hogyan tudná az
Önkormányzat a Meggyeserdei Honvéd Nyugdíjas Klubbal elmélyíteni a kapcsolatát, annak
érdekében, hogy az egykori honvédségi területen közösen hozzunk létre egy kiállító helyet.
Azóta volt taggyűlése a Nyugdíjas Klubnak és a taggyűlés támogatja ezt a fajta szándékot.
Ennek részleteit a Képviselő-testület tárgyalni fogja. Ugyanezen a napon kezdődött immár 3.
alkalommal városunkban a Bakony-Somló Népművészeti Találkozó, mégpedig az Élőforrás
Hagyományőrző Egyesület,  illetve  Alapfokú Művészeti  Iskola  már  hagyományos  Néptánc
Gálájával. Nagy büszkeség a Képviselő-testület és a közösség számára is, hogy nagyon sok
devecseri  gyermek  tanul  néptáncot  és  a  tudásukról  adtak  tanúbizonyságot.  Június  3-án,
szombaton  folytatódott  a  Bakony-Somló  Népművészeti  Találkozó,  mégpedig  a  délelőtt
folyamán megyei  szóló táncversennyel,  illetőleg a délután folyamán itt  a  Művelődési  ház
melletti belvárosi piac és rendezvénytéren kirakodóvásárral, ismert néptáncosok fellépésével.
Azt gondolom, nagyon tartalmas és színvonalas napot tölthettünk együtt. Június 4-én tartotta
Önkormányzatunk  a  megemlékezését  egyrészt  a  hősökről,  másrészről  Trianonról  a  hősök
emlékművénél, illetve a trianoni kettős keresztnél, ahol Képviselő-testületünk több tagja is
részt  vett.  Majd  az  este  folyamán Kié  ez  az  ország?  címmel  színházra  került  sor  immár
másodszor  a  Magyar  Kanizsai  Udvari  Kamaraszínház,  illetve  a  helyi  és  környékbeli
vállalkozók jóvoltából. Június 6-án Bűnmegelőzési Lakossági Fórumot hívott össze Bognár
Ferencné  Képviselő  Asszony,  ahol  lehetősége  volt  a  lakosságnak  a  közbiztonsággal



kapcsolatos  problémáikat  felvetni.  Különösebb  panasz  nem  érkezett  a  lakosság  részéről,
illetve a Rendőrség jelen lévő munkatársai sem tájékoztattak minket arról, hogy különösebb
probléma lenne.  Amit mindenképpen meg kell  oldani és talán enyhült  a helyzet az elmúlt
hetekben  az  a  különböző  cégeknek  helyben  elszállásolt  munkavállalóinak  az  ügye.  Talán
pozitív  előremozdulás  történt  ez  ügyben.  Június  7-én  került  sor  a  Területi  Operatív
Programban elnyert pályázatunk projektnyitó rendezvényére. Ezt a pályázatot Devecser Város
Önkormányzata Sümeg Város Önkormányzata segítségével, együttműködésével nyújtotta be.
450.000.000,-Ft-os  pályázati  összeget  nyert  el  a  térség,  mégpedig  a  foglalkoztatási
együttműködésre,  illetve  a  foglalkoztatás  erősítésére.  Ezen  a  projektnyitó  rendezvényen
magam részéről  a  kételyeimet  is  megosztottam a  jelen  lévő  polgármesterekkel,  illetve  a
projektet  vezető  szakemberekkel,  mégpedig  az  ügyben,  hogy némi  veszélyt  látok  a  saját
közfoglalkoztatásunkat  érintőleg,  hiszen  ennek  a  pályázatnak  a  célközönsége  pont  a
közfoglalkoztatotti  réteg,  akik  nagy  része  Devecserben  a  Startmunka-program  keretében
dolgozik.  Nyilván  számunkra  fontos,  hogy  azok  a  különböző  tevékenységek,  amelyek  a
település  hasznát  szolgálják,  gondolok  itt  a  kertészetre,  az  állattartásra,  a  betonelem
gyártására, továbbra is működjenek. A rendezvényen némiképpen megnyugtatott az előadó,
hogy alapvetően nem a közfoglalkoztatottakat fogják megszólítani elsősorban, hanem inkább
azokat,  akik  sehol  nem  dolgoznak,  nincsenek  foglalkoztatva,  illetve  olyanok,  akik
rendelkeznek  szakképesítéssel,  de  az  elmúlt  években  a  képesítésüknek  megfelelően  nem
sikerült elhelyezkedni. Legyünk optimisták és bízzunk abban, hogy ez a pályázat Devecser
város  érdekeit  fogja  vinni  és  szolgálni.  Június  8-án  Kövesd  pusztáról  hoztunk  állatokat
felajánlásból. Az elmúlt időszakban többen ajánlottak fel Devecser Város Önkormányzatának
ajándékba különböző állatokat, amelyeket a meggyeserdei állattartó telepünkön helyeztünk el.
Június  10-én  a  Zeneiskola  tanévzáró  koncertjére  került  sor.  Itt  szeretnék  gratulálni
Zeneiskolánk  tanárainak,  illetve  a  diákoknak  a  színvonalas  koncertért.  Azért  is  szeretnék
köszönetet mondani, hogy a városi rendezvényeken rendszeresen szerepelnek, illetve viszik
szerte a megyében Devecser város jó hírét. Június 15-én idén ismét színvonalasan szervezte
meg iskolánk a tanévzáró rendezvényét, illetve a ballagást. Az iskola vezetőségének, illetve az
ott  dolgozó  pedagógusoknak  szeretnék  gratulálni  és  köszönetet  mondani.  Június  16-án
kezdődtek a Város Napok, mégpedig pénteken egy kiállítás megnyitóval Az Én Devecserem
című rajzpályázattal. Nagyon sok pályamunka érkezett és nagyon szép rajzokat készítettek a
gyermekek, amihez szintén gratulálok a diákoknak, tanároknak és a szüleiknek. Június 17-én
elég  tartalmas  nap  volt,  hiszen  folytatódott  a  város  napi  program.  Délelőtt  folyamán  a
Devecser SE Öregfiúk csapata látott vendégül több más labdarúgó csapatot egy színvonalas
Pünkösdi  Kupa  keretében.  Ezen  a  napon  ismét  megrendezésre  került  idén  másodszor  a
Devecseri Szlalom, több mint 110 indulóval. Lassan talán elmondható, hogy Devecser egy
autóverseny fellegvár  lesz,  hogy ha  ez így folytatódik.  Egyedül  a  mi  pályánk alkalmas a
szervezők  szerint  arra,  hogy évente  kétszer  is  futamot  rendezzenek  a  Dunántúli  Szlalom
Bajnokság keretén belül.  Ugyanezen a napon került  sor az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
Találkozójára,  mégpedig  Veszprém  Megyei  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületek  találkozójára.
Ábrahámhegy,  Csabrendek  csapata,  valamint  a  testvér  településünkké  váló  Csóka,  Padéj
Önkéntes  Tűzoltó  Egyesülete  is  részt  vett,  ami  délután  különböző  sport  programokkal,
vetélkedőkkel folytatódott. Még ezen a napon délelőtt a Devecseri Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat drogellenes rendezvényt tartott,  ahol szintén a környék több iskolája
szerepelt. A mi iskolánkból vettek részt a legtöbben, itt szintén szeretném megköszönni az
iskolának a szervezésben és a lebonyolításban való segítségét. Június 18-án a Város Napok
záró napján még mindig itt tartózkodott a Padéji Önkéntes Tűzoltó Egyesület delegációja és
ezen a napon egy másik delegáció is érkezett városunkba az ausztriai Moschendorfból. Az
ottani nyugdíjas klub tagjai,  a Moschendorfi Tűzoltó Egyesület képviselője, illetve Werner
Polgármester Úr. Bízom abban, hogy ez az első találkozás egy aktív együttműködéssé fog



válni és nyugaton is sikerül majd egy testvér települési kapcsolatot kiépítenie Devecsernek.
Egy meghívással már személyesen éltek. Moschendorfban is rendeznek pünkösd alkalmával
néptánc,  illetve népzenei találkozót és Polgármester Úr jelezte,  hogy örömmel vennék, ha
Devecser  is  képviseltetné magát  a  2018-as  eseményen.  A lakossági  visszajelzések alapján
nagyon jól sikerült a Város Napok, különösen a vasárnapi program volt tartalmas, színvonalas
fellépőkkel,  a  végén  tűzijátékkal.  Itt  a  szervezésben  szeretnék  nyilvánosan  köszönetet
mondani a Devecseri  Városi Könyvtár és Művelődési Ház munkatársainak. Azt gondolom
igazán színvonalasan sikerült a rendezvény. Június 20-án Györkös Istvánné polgártársunkat
köszöntöttük 90.  születésnapja alkalmából.  Neki  innen is  jó  egészséget  szeretnék kívánni.
Június  21-én  egy  rendkívüli  képviselő-testületi  ülést  tartottunk.  Június  22-én  átadtuk
hivatalosan is a Sümegi út Miskei utca kereszteződését, amelyet Önkormányzatunk teljesen
önerőből,  a  Startmunka-programban  résztvevő munkatársai  által  újított  fel.  Azt  gondolom
Képviselő-testületünk nevében is köszönetet kell, mondjak azoknak a munkatársainknak, akik
részt  vettek  a  11  db  parkolóhely kialakításában  a  posta  előtt,  a  gyalogátkelőhely melletti
térkőburkolat  készítésében.  A  postával  szemben  szintén  2  db  parkolóhely,  gyalogos  út
burkolásra, valamint a Sümegi út elején egy gyalogos közlekedési szakasz is térkövezésre
került.  Elkészült  még  ezen  kívül  egy  virágágyás.  Azt  gondolom,  hogy  ebben  a
kereszteződésben  egy  városias  környezet  fogadja  az  erre  járókat.  Éppen  ma  végeztek  a
Startmunka-programunk  térköves  munkacsoportjának  a  tagjai  a  Gábor  Áron  utcának  a
térkövezésével, valamint elkészült a város kemencéje körül a macskakő burkolat. A Fanni Ház
mellett is elkezdték a kollégák a járda építést. Június 27-én a Magyar Honvédség és a NATO
közös delegációja érkezett  a Városházára.  A NATO részéről  Hakan Togul  összekötő tiszt,
illetve  a  Honvédség  részéről  szintén  2  összekötő  beosztású  katona  hölgy  érkezett  a
Városházára annak érdekében, hogy egyeztessünk a most nemsokára megrendezésre kerülő
nemzetközi hadgyakorlattal, a Saber Guardian hadgyakorlattal kapcsolatban. Több országot
érint és pont Devecser egy tranzit település abból a szempontból, hogy Taliándörögd és Pápa
között  fogják  majd  a  járműveket  szállítani.  Ígéretet  kaptam arra,  hogy  csak  gumikerekű
járművek fognak erre járni, tekintettel arra, hogy tavaly adtuk át az új útjainkat. Nem lenne
szerencsés,  ha  tankok  járnának  erre.  Mindenesetre,  amikor  a  részletek  teljesen  ismertek
lesznek,  tehát,  hogy mikor  fognak  ezek  a  járművek  közlekedni,  akkor  azonnal  értesíteni
fogjuk  a  lakosságot.  Innen  is  szeretnék  mindenkitől  türelmet  kérni.  Azt  gondolom,  hogy
államközi szerződés miatt Devecsernek ebben partnernek kell lennie, hogy ez a hadgyakorlat
biztonságosan megrendezésre kerülhessen. Ma reggel már másodszor került megrendezésre
Devecserben az úgynevezett Gólya Road Show a Magyar Madártani Egyesület szervezésében.
Itt  Molnár  András  Kadocsa  Startmunka-program  Vezetőnek  szeretném  elsősorban
megköszönni a szervezést, hiszen ő a Madártani Egyesület oszlopos tagja a Devecseri Térségi
Csoportnak a helyi képviselője. Nagyon szép számmal jelentek meg az óvodások és a helyi
lakosok az eseményen.  Megkérdezem, hogy az általam imént elmondottakkal kapcsolatban,
illetve az írásban előre benyújtott tájékoztatóval kapcsoltban van-e a Tisztelt Képviselő
Társaknak véleménye? 

Kérdés nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 6  fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület Devecser Város Polgármesterének a lejárt határidejű önkormányzati döntések
végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett
intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatását fogadja el.



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

203/2017. (VI.28.) Kt. h a t á r o z a t:

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./     Napirendi     pont:

A  hivatali  helyiségen  kívüli,  valamint  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő
házasságkötések  és  bejegyzett  élettársi  kapcsolatok létesítésének,
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2017. (III. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: A jogszabályi változás miatt van erre szükség. Megkérném
Jegyző Urat, hogy pár mondatban foglalja össze, hogy miről is van szó. 

Bendes István jegyző: Igazán csak az elnevezés kapcsán a köztisztviselő helyett a közszolga
elnevezés kerül beépítésre ebbe a rendeletbe. A jogszabályi változás miatt ilyen névváltozást
kellett  benne  végrehajtani.  Ezt  el  kell  fogadni  a  Képviselő-testületnek.  Ezt  elfogadtattuk,
mivel érint miket Noszlop és Oroszi település, mint hivatal, ebben a vonatkozásban a tegnapi
nap folyamán a rendeletmódosítást elfogadták. Devecser városának is el kell fogadnia. 

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

Ferenczi   Gábor     polgármester: Szeretne valaki hozzászólni?

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések és
bejegyzett  élettársi  kapcsolatok létesítésének,  engedélyezésének  szabályairól  és  díjairól  szóló



6/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa
meg.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi
rendeletet alkotta:

10/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet:

A Képviselő-testület  a hivatali  helyiségen  kívüli,  valamint  a  hivatali
munkaidőn  kívül  történő  házasságkötések  és  bejegyzett  élettársi
kapcsolatok létesítésének, engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
6/2017.  (III.  30.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló
önkormányzati rendeletét megalkotja. 

2./     Napirendi     pont:

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

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi   Gábor     polgármester: Itt is megadnám a szót Jegyző Úrnak. 

Bendes  István  jegyző: Mind  kivenni  és  mind  betenni  kellett  az  SZMSZ-be  olyan
önkormányzati funkciókat, amely az önkormányzatot érinti. Kivenni kellett az adó-, vám és
jövedéki  igazgatás,  valamint  pályázat-  és  támogatáskezelés,  ellenőrzést.  Be  kellett  emelni
család és gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások,
családtámogatások, háziorvosi ügyeleti ellátás és házi segítségnyújtás elemeket. Megváltoztak
a kódszámok és ennek alapján a helyi SZMSZ-eket is módosítani szükséges. 

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

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6  fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület  Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési  Szabályzatáról szóló 16/2013.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét alkossa meg.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –  egyhangúlag - az alábbi
rendeletet alkotta:

11/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet:

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



3./   Napirendi     pont:

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának, valamint Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi   Gábor     polgármester: Megadnám a szót Jegyző Úrnak. 

Bendes     István     jegyző: Gyakorlatilag átvezetjük a hivatal SZMSZ-ében azokat a
változtatásokat, amit elmondtam. Két határozatot fogunk hozni.

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A  Bizottság
megtárgyalta és mind a két határozatot elfogadásra javasolja. 

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6  fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának
módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű
Alapító okiratát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az Alapító okirat módosítását és
az egységes szerkezetű Alapító okiratot aláírja és a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatósága részére küldje meg a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos

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

204/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító okiratának módosítását az előterjesztés mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal
egységes szerkezetű Alapító okiratát az előterjesztés mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetű Alapító okiratot
aláírja és a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága
részére megküldje a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos



Ferenczi Gábor    polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő  képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának aláírására.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
 

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

205/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításának aláírására.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-2./ azonnal

4./   Napirendi     pont:

Tájékoztató a Devecseri Sportegyesület 2016. évi munkájáról  

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi   Gábor     polgármester: A Sportegyesület részéről nem látok itt senkit, átadom a szót
Elnök Úrnak. 

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A  Bizottság
megtárgyalta, közben egyeztettünk a Sportegyesület képviselőjével, mivel a TAO programmal
és a vezetők létszámával kapcsolatban volt  kérdésünk. A választ megkaptuk és javasoljuk
elfogadásra a tájékoztatót. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Nekem  sincs  különösebb  hozzáfűznivalóm.  A Devecseri
Sportegyesület működik, nyilván sajnálom, hogy a fiúk nem előbb végeztek a bajnokságban,
de a sport már csak ilyen. Valakinek van kérdése?

Mayer  Gábor  képviselő: Az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  tegnap  nem  volt
határozatképes,  de én személy szerint szeretném javasolni a Tisztelt Képviselő-testületnek,
hogy köszönjük meg  a  Sportegyesület  munkáját  és  további  sok  sikert  kívánjunk nekik  a
jövőben. 



Bognár Ferencné képviselő: Minden rendben van, és minden el van számolva? Volt olyan az
elmúlt időben, hogy kezembe jutott olyan papír, amivel mentek itt a hadakozások, hogy nincs
rendben elszámolva. Pénzügyileg minden rendben van?

Bendes István jegyző: A határidők egyelőre rendben vannak. Vannak olyan határidők, amik
majd ezek után lesznek esedékesek. 

Bognár Ferencné képviselő: Köszönöm szépen a választ. 

Kovács  László  alpolgármester: Én  magam,  mint  volt  sportoló  és  sportvezető,  hogy
magukkal szemben se jól teljesítettek, érzik, hogy nem olyan volt, amilyennek lennie kellet
volna. Azt is tudom mondani tapasztalatból, hogy ezek a legnehezebb évek. Kétszer annyi
erőt kell belefektetni a munkába a rossz szereplésnél, mint mikor megy szekér. Bízzunk abban
és kérjük is őket, hogy ne adják fel, Devecser városához méltóan menjenek fel a pályára. Volt
1-2 olyan meccs, ahol a szurkolók is észrevették, hogy nem olyan mentalitással mentek fel a
pályára. Mondjuk el, rosszat ezzel nem csinálunk. Inkább arra biztatjuk őket, ha felveszik a
devecseri mezt úgy küzdjenek a pályán 90 percig, ahogy kell. Én bízom abban, hogy ez így is
fog történni. Bízom bennük, köszönjük meg a munkájukat, mert néha ilyenkor a legnehezebb,
amikor nem úgy jönnek az eredmények, ahogyan kell. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Egyetértek  azzal,  hogy  a  beszámolót  fogadjuk  el  és
köszönjük  meg  a  Sportegyesület  2016.  évi  munkáját.  Nyilván  Devecser  Város
Önkormányzata  továbbra  is  kiáll  a  Sportegyesület  mellett.  Valakinek  van  kérdése,
hozzászólása?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Gábor polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 6  fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót
vegye tudomásul és köszönje meg munkájukat. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a
Sportegyesület elnökét írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. július 15. 

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

206/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Sportegyesület 2016. évi
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi és megköszöni
munkájukat. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Sportegyesület elnökét írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



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

5./     Napirendi     pont:

Tájékoztató a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Itt  annyit  szeretnék  elmondani,  ami  mindenképpen
dicséretes, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a saját költségvetéséből a közelmúltban
népi  fajátékokat  készíttetett  ifj.  Kozma  György  helyi  asztalos  mesterrel,  kifejezetten  a
Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola részére, ami azt gondolom nagyon szép gesztus a
Nemzetiségi  Önkormányzat  részéről,  amit  azt  gondolom, hogy a Képviselő-testületünknek
meg  kellene  köszönni.  Javasolnám,  hogy  a  tájékoztatót  fogadjuk  el.  Van-e  kérdés
hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 6  fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről szóló
tájékoztatót vegye  tudomásul  és köszönje meg munkájukat, valamint a kültéri és beltéri
játékok készíttetését. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Devecser
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. július 15.

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

207/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és megköszöni
munkájukat, valamint a kültéri és beltéri játékok készíttetését. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét
írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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



6./     Napirendi     pont:

Meggyeserdő bal oldalán családi- és szabadidő park kialakítása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Én kértem a Jegyző Urat, hogy ezt az előterjesztést vegyük
napirendre. Szeretnék a Képviselő-testülettől felhatalmazást kérni arra vonatkozólag, hogy a
nyár folyamán, illetve a jövőre nézve folytathassuk azokat a fejlesztéseket a Meggyeserdő bal
oldalán, amelyek elindultak a közelmúltban. Ugye ez az a terület,  ahol február 28.-ával ki
kellett költözzön a korábbi laktanya kezelő, ugye ezt nem tette meg időben. Most már azt
mondhatom,  június  vége  táján,  hogy a  területre  nem jár  be.  A közelmúltban  semmilyen
rongálás,  illetéktelen  behatolás  nem  volt  a  területen.  Időközben  elkezdődött  a  terület
fejlesztése  annak  érdekében,  hogy  legalább  az  őrzést  tudjuk  biztosítani.  A portaépületet
nagyrészt már felújítottuk, nagyon szerény ráfordítással, hiszen önkormányzati munkatársaink
végezték el a munkát. Glettelés, vakolat javítás, festés, burkolat javítás történt. Magyar Károly
asztalos mesterünk rendbe tette a nyílászárókat, Ughy Sándor beüvegezte a kitört ablakokat.
Lényegében  a  porta  épület  olyan  állapotban  van,  ami  elvárható  egy  önkormányzati
portaépülettől. Gazsi Istvánné kollégánk pedig gondnoki tevékenységet végez. Ő az, aki napi
8 órában a területen van és ellenőrzi, hogy ki megy be a területre, valamint a takarítást is ő
végzi.  Ugye  a  Képviselő-testületünk  már  döntött  egy  korábbi  ülésen,  hogy  Szabó  Tibor
kollégánknak egy önkormányzati lakrészt biztosít.  Időközben a lakrészt már használatba is
vette, ő is segít a terület gondozásában. A közelmúltban elkészült 2 legelő a porta melletti
nagy füves területen. Ide kerültek a kecskék és a juhok. Folyamatosan szállítjuk el a szemetet,
folyamatosan kitakarítjuk a hangárokat. Azt gondolom, hogy ez egy abszolút alkalmas terület
lenne arra, hogy ezt a város turisztikai, illetve mezőgazdasági célra hasznosítsa. A lehetőségek
lényegében végtelenek,  mert  ugye  a  Startmunka-program keretében jelenleg  is  állattartást
végzünk itt ezen a területen. Elmondható, hogy jelen állás szerint 14 fajta állatot tartunk és az
állataink  száma  meghaladja  a  400  darabot.  Az  óvodánk  idén  is,  tavaly  is  kilátogatott  a
területre,  szerveztünk állatsimogató rendezvényt.  A gyerekek nagyon élvezték,  nagy sikere
volt.  Ha  kijönnek  az  óvodások,  iskolások  még  több  állatot  tudunk  nekik  mutatni  és  azt
gondolom, nagyon jól kiegészítené az állattartást, hogyha egy erdei iskola is létesülne, amihez
az egykori Honvédségi Klub épülete alkalmas lenne. Kicsit jobban el lehessen képzelni, ugye
a portától nem messze van egy fa épületünk, ahol egy előtér fogad egy üvegezett ajtó után,
férfi és női mosdó áll rendelkezésre. Nagy Ádám Ferenccel megnéztük és kisebb javítással
használhatóvá tehető. Lehetőség lenne az egyik helyiségből szertárat kialakítani, a másikból
egy tanári  szobát  és  lenne  egy nagyobb terem,  ami  oktatásra,  foglalkozások megtartására
lenne alkalmas. A terv az lenne, hogy a Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klubbal közösen
ugyanebben az épületben egy honvédségi kiállítás is  elhelyezésre kerülne a falak mentén.
Aztán,  hogy  milyen  lehetőségek  vannak.  Az  íjászoknak  is  már  korábban  odaadta  az
Önkormányzat  a  2-es  számú  hangárt,  ezt  is  időközben  kitakarítottuk.  A Devecseri  Íjász
Egyesület tagjai szombatonként jönnének a területre és ők partnerek lennének abban, hogy a
szombaton kilátogatók díjmentesen íjjászkodhatnának.  Kicsinyenként  lenne arra  lehetőség,
hogy ezt a területet abszolút egy szabadidő park jelleggel az Önkormányzat rendbe tegye. A
másik oldalt is vizsgálni kell természetesen, hogy miből finanszírozzuk ezeket a felújításokat.
A terület hátsó részén számos raktárépület található. Egyet már bérbe adtunk. Még egy 2015-
ös képviselő-testületi határozat volt arról, hogy Gál Zoltán mezőgazdasági gépek tárolására
bérbe vesz egy hangárt. Ez a szerződés csak a közelmúltban került megkötésre, a vállalkozó



több hónapot előre kifizetett.  30.000,-Ft/hó bérleti díjban állapodtunk meg. Ez a 10 darab
hangár kiadható lenne. Ez nem befolyásolná, hogy a terület első felében az Önkormányzat
különböző szabadidős tevékenységeket működtessen. Nagyon sok mindent lehetne még ehhez
kapcsolni, de nagyjából ennyit szeretnék ízelítőként. Ez a lehetőségek tárháza, ez egy erdős
terület és rendelkezésre állnak az ingatlanok. Azt gondolom, hogy kicsinyenként ez abszolút
használhatóvá válhat. Várom a Tisztelt Képviselő Társak véleményét ezzel kapcsolatban. 

Bognár Ferencné képviselő: Üzleti terv nem kell hozzá?

Ferenczi Gábor polgármester: Természetesen lehet üzleti tervet készíteni, de addig, amíg az
önkormányzat  saját  dolgozóival  ezeket  a  kisebb  javításokat  el  tudja  végezni,  addig  azt
gondolom  nem  szükséges  részletes  üzleti  tervet  készíteni,  hiszen  alapvetően  nem
vállalkozásnak indulna, hanem egész egyszerűen egy önkormányzati területet hasznosítanánk.
Amikor ott tartunk, hogy ennek meg kell állnia a saját lábán, akkor természetesen készítünk
üzleti tervet. Jelenleg én ezt még nem tartom szükségszerűnek és időszerűnek. 

Bognár Ferencné képviselő: Csak azért kérdezem, mert mindenhol problémák merülnek fel,
mégpedig  a  város  szépítésével.  Ugyanakkor  a  Startmunka-programon  belül  is  vannak
problémák. Azért, hogy a későbbi vitákat elkerüljük, azért tettem javaslatot az üzleti tervre,
hogy lássuk, mennyibe kerül, mennyi ember kell hozzá, nehogy a Polgármester Úr megint
támadásoknak legyen kitéve. 

Ferenczi Gábor polgármester: Nos, amikor már ott tartanánk, hogy nagyobb beruházásra
van szükség, akkor mindenképpen készítenénk egy üzleti tervet, de jelen állás szerint plusz
munkaerőnek  a  foglalkoztatását  nem  igényli,  hiszen  a  Startmunka-programon  belül  az
állattenyésztési részlegünk munkatársai gondozzák az állatokat, azokat az állatokat is, amiket
a porta melletti füves területen helyeztünk el. Ez plusz költséget nem képez. A felújításit is a
Startmunka-program dolgozói, illetve önkormányzati dolgozóink munkaidőben végzik. Ebben
a portaépületben kerülne elhelyezésre a Startmunka-program állatgondozó közösségi részlege.
Itt alakítanánk ki a normális közösségi helyet. Mosdó, WC, étkező is rendelkezésre álljon.
Lényegében csak egy ingatlanrészt kell rendbe tenni. Most már a WC-k rendben vannak. Egy
zuhanyzót alakítunk ki éppen. Annyira bagatell az eddigi ráfordítás, hogy néhány 10.000,-Ft-
ról beszélünk. Ezért nem tartom szükségesnek, hogy egyelőre üzleti tervben rögzítsük. Akkor
lesz jelentősége, ha már nem lesz lehetőségünk a Startmunka-programot ilyen létszámmal,
illetve  ilyen  állami  forrásokkal  működtetni.  Nem tudom ki,  hogy van vele,  de  én  a  nyár
folyamán nem nagyon tervezek testületi ülést, ezért fontosnak tartanám, hogy a mai ülésen
döntést hozzunk, hogy ez a folyamat a továbbiakban is mehessen. Szeretném, ha az erdei
iskolát már szeptemberben használhatná az iskola. Ezt a tantermet mindenképpen meg tudjuk
csinálni. Annyi hiányzik lényegében, hogy ki kell festeni. A padlóburkolat teljesen rendben
van, az ablakokat Magyar Károly asztalos mester rendbe rakja, a villany kijavítása pedig nem
egy akkora tétel. Azt néztük a víz-vezeték szerelőnkkel, hogy nem szükséges téliesíteni az
épületet,  mert  megoldható,  hogy  télen  elzárjuk  a  vizesblokkot.  Én  ehhez  kérnék  egy
felhatalmazást. 

Bognár Ferencné képviselő: Nekem lenn egy kérdésem Mayer Gábor Igazgató Úrhoz. Mi az
elképzelése az erdei iskoláról, működőképes lesz-e itt Devecserben?

Mayer  Gábor  képviselő: Szerettem  volna  én  is  hozzászólni.  Az  erdei  iskolának  kötött
formája van. Ahol meghirdetik az erdei iskolát, a megyében van több is, szálláshoz és egyéb
más személyi dologhoz kötött. Ez, ahogy Polgármester Úr is mondta a jövő, el kell az úton



indulni.  Az  indulás  már  tulajdonképpen  megtörtént  az  idei  madárgyűrűzéssel,  illetve  az
állatsimogatóval úgymond. Tavasszal ezek nagyon jól működtek. Ahhoz, hogy ott heti és napi
szinten órát tartsunk ehhez mindenképpen a fenntartónak is  a hozzájárulása kell,  illetve a
megfelelő körülményeket meg kell teremteni. Mindenféleképpen a Pápai Tankerületi Központ
hozzájárulása  is  kell.  1-1  napra,  ahogy  az  tavasszal  megtörtént,  kimenjen  az  iskola  és
megnézze az állatokat, esetleg előadást hallgasson meg ennek szerintem nincs akadálya. A
kezdeményezést  maximálisan  támogatom,  nagyon  jó  ötletnek  tartom.  Mire  ebből  egy
hivatalos erdei iskola lesz, ahhoz 1-2 évnek el kell telnie. Ehhez pályázat útján nagyon sok
pénzt kell befektetni, hogy a környéken meghirdethető erdei iskolává váljon. 

Ferenczi Gábor polgármester: Igazgató Úr nagyon jól elmondta, hogy az erdei iskolának
törvényileg  is  vannak  bizonyos  kritériumai.  Elsősorban most  arról  van  szó,  hogy a  helyi
igényeket  elégítené  ki.  A mi  óvodánk  és  iskolánk  használná  elsősorban.  Ha  elhívnánk  a
gyerekeket  Meggyeserdőre,  akkor  lenne egy olyan terem, amit  be is  tudunk rendezni.  Az
előbb  még  nem  mondtam,  például  az  informatikai  terem  kialakítása  után  is  kerültek
használaton kívüli  asztalok,  székek a raktárba.  A Bem utcai ingatlanunkban is  egy csomó
iskolai asztal és szék van. Azok abszolút jó állapotban vannak, csak most nincs rá szükség.
Ezeket oda ki tudjuk vinni, így a berendezés is rögtön meglenne. Azt gondolom, hogy akkor
tényleg kulturált körülmények között a gyerekek megnézik az állatokat, de adott esetben egy
tanóra  is  megtartható.  Akár  Molnár  András  Kadocsa,  vagy Dézsi  Zsófia  kollégánk  is  ad
tájékoztatást, de akár a Magyar Madártani Intézet egyik tagja is. A Honvéd Nyugdíjas Klub
tagjait is fel lehet kérni, hogy a katonai múltról tartsanak előadást a gyerekeknek. Rengeteg
lehetőséget rejt magában, én úgy gondolom. Mire ez turisztikai desztinációvá válik és valóban
erdei iskolává válik, az idő, de mégis valahol el kell indulni. 

Holczinger    László     képviselő: Én támogatom ezt  a  kialakítást,  de  vannak aggályaim.  Én
akkor látom ezt igazán megvalósíthatónak, ha az a pályázatunk megvalósul, amikor kivisszük
a szennyvizet és a vizet, illetve a szennyvíz vezetéket bevisszük a telepre. Jelen pillanatban
rengeteg  probléma  van  a  vízellátással,  vízkezeléssel,  szennyvíz  kezeléssel.  Addig  nem
megnyugtató  számomra,  amíg  ezek  a  feltételek  nincsenek  meg.  Csak  akkor  lehet  ebben
gondolkodni. Azért, ha oda diákokat kiviszünk, az az egy személyzeti WC alkalmatlan, hogy
a feltételeket biztosítsa. Akkor látom a lehetőséget ebben, ha az infrastruktúra ki fog épülni.  

Ferenczi Gábor polgármester: Annyit hadd pontosítsak, hogy nem egy WC van. Tehát most
már van a szolgálati lakrészben is egy WC, van egy személyzeti WC a portán és ebben az
épületben van külön férfi  és női WC több szaniterrel.  A büfé épületben is  van hely,  ahol
bagatell  összegért  ki  tudunk  alakítani.  Már  első  körben  több  mellékhelyiségről  tudunk
beszélni. 

Mayer Gábor képviselő: Szerintem Elnök Úr a talajterhelési díjra gondolt. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: A  meggyeserdei  területen  nyertünk  több  milliót.  Azt
gondolom, ha a piac területén megoldódik a szennyvíz és ivóvíz hálózat, akkor már nem lesz
egy nagy összeg átlőni az út másik oldalára. 

Holczinger László képviselő: Úgy is egybe kell kezelni az egészet, külön nem lehet. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Most  kellene  meglovagolni  ezt  a  lehetőséget.  Én  annyit
kérnék  igazából  a  Képviselő-testülettől,  hogy  hadd  induljunk  el  egy  olyan  úton,  hogy  a
Meggyeserdő bal oldala egy turisztikai, mezőgazdasági használatú területként működhessen,



amely  Devecser  Város  Önkormányzata  tulajdona,  az  Önkormányzat  lesz  a  kezelője.  Itt
aggályos  volt,  hogy az őrzést  hogyan tudjuk megoldani.  Én azt  gondolom, annál  olcsóbb
megoldás  nincs,  hogy  a  lomis  piacon  0-24  órás  őrszolgálat  működik.  12  órás  váltásban
folyamatosan a területen vannak az őrök. Most már van két olyan kameránk, ami kifejezetten
a bal oldalon van telepítve és az őrök a lomis piacon, a monitoron látják a bal oldal főkapuját.
Plusz még a lomis piac kettes kapuja is veszi a bal oldali kapunkat. Tulajdonképpen három
kamera látja a területet, az őrzésért külön nem kell fizetnünk. 

Bendes István jegyző: Azt javaslom, hogy a határozatba vegyük bele, hogy innentől fogva
figyeljük az ezen irányú pályázatokat és ezek figyelembe vételével, turisztika, erdei iskola,
mezőgazdaság,  folyamatosan  hozzuk  vissza,  és  ha  lehet  előre  lépni,  akkor  tegye  meg  a
testület. 

Ferenczi Gábor polgármester: Éppen Jegyző Úrnak volt egy nagyon jó ötlete, amikor erről
beszélgettünk négyszemközt,  hogy a Startmunka-programmal kapcsolatban is  meg lehetne
keresni a minisztériumot, ugyanis van arra példa Magyarországon, hogy egy adott település
speciális Startmunka-programot hozzon létre, ami azt jelenti, hogy egy nagyobb beruházási
támogatást  igényelnénk  és  cserébe  vállalnánk,  hogy  x  számú  közfoglalkoztatottat
önkormányzati dolgozóként foglalkoztatunk bizonyos ideig. Erre van példa Magyarországon
és erre a területre egy az egyben át lehetne ültetni, hiszen a Startmunka-program egy részlege
már amúgy is itt működik. Azt gondolom ezt mindenképpen meg kellene próbálni a 2018-as
Startmunka-program összeállítása során. Szeretne-e még valaki hozzászólni?

Óvári  Márton  képviselő: A költségvetésünkbe  be  van  tervezve  ez  a  bérleti  díj,  nem
költségvetés módosítással jár?

Bendes István jegyző: Bal oldalon még nem terveztünk be. Akkor ez még fel se merült. 

Ferenczi Gábor polgármester: Annyit még hadd mondjak el, hogy teljesen tisztán lássunk,
jelenleg ott  tartunk, hogy egy vállalkozó múlt  hónapban előre kifizetett  háromhavi bérleti
díjat,  ugye 90.000,-Ft-ot.  Kiadtunk a területen a Nemeshany felőli  részén egy lakrészt,  az
12.000,-Ft.  Most  lesz talán a  negyedik hónap,  hogy fizeti  a  lakbért.  Ugye a  kolléga  sem
ingyen lakik, akinek megszavazta a testület, ő is 12.000,-Ft-ot fizet havonta. Tehát egyelőre
ezek a bevételek vannak. Ezek szépen biztosítanák a forrást a fejlesztésre. Szeretne-e még
valaki hozzászólni?

Kovács  László  alpolgármester: Hadd,  egészítsem  ki  Holczinger  László  Elnök  Úrnak  a
véleményét azzal, hogy amit itt felsoroltál az közel 100.000,-Ft-os bevétel, ha visszaforgatjuk
az 1.000.000,-Ft egy évben, és nem csak az épületnek lesznek gondjai, hanem a területnek a
karbantartása  is.  Valamint  én  javaslom,  hogy  olvassuk  el  a  szerződést,  amit  még  a
Honvédelmi Minisztériummal kötöttünk a terület visszaadásakor. Még Holczinger László volt
a polgármester, amikor még kezdeményezte és a vörösiszap után jöttek és adták át nekünk ezt
az oldalt. Nézzük meg, hogy mi van benne az őrzésre vonatkozóan. Én elfogadom azt, amit a
Polgármester  Úr  mond,  hogy  egy  kamera  figyel  mindent,  de  benne  van  szerintem  a
szerződésben  az  élőerős  őrzés,  ráadásul  0-24  órás.  Lehet,  hogy  meg  lehet  oldani,  hogy
felteszünk  még  1-2  kamerát  és  alkalmanként  egyszer  körbe  megy  az  őr.  Azt  gondolom,
működhet, amit javasoltál, csak akkor ennek a technikáját dolgozzuk ki mindenképpen és ne
érjen váratlanul minket, ha ezt számon kérik. Mégis csak kellene valami költségrész, hogy
amit mondtál, hogy az összes befolyt pénzt ráfordítsuk. A végén az lesz, hogy 1.200.000,-Ft-
ot költünk. Tehát akkor nézzük meg, hogy mennyibe kerül ez a minimális kialakítás, hiszen



már  van  is,  ami  elkészült  belőle.  Nézzük  meg  a  szerződést,  ne  gondolkozzunk,  én  sem
emlékszem a szerződés minden pontjára. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Nézzük,  de  hadd  mondjam  el,  hogy  az  élőerős  őrzés
tulajdonképpen megvalósul azáltal, hogy a terület kamerái be vannak csatlakoztatva a másik
épület portájába, ahol 0-24 szolgálat van. 

Kovács László alpolgármester: Azon a részén nincsen kamera. 

Ferenczi Gábor polgármester: Mármint hol?

Kovács László alpolgármester: Ezen a felén nincsen kamra.

Ferenczi Gábor polgármester: Melyik felén? 

Kovács László alpolgármester: Ahogy megyünk ki a bal oldalán. 

Ferenczi Gábor polgármester: Hogyne lenne.

Kovács László alpolgármester: Csak a kapukat látjuk és a területünk, amit visszakaptunk
nem csak a porta épülete meg a mellette lévő, hanem egészen hátul is.

Ferenczi  Gábor polgármester: Hogy értse mindenki,  miről is  van szó,  jelenleg 3 kapun
keresztül lehet bejutni a bal oldalra. 

Óvári Márton képviselő: Hát meg hátulról bárhonnan. 

Ferenczi Gábor polgármester: Elég esélytelennek tartom.

Kovács László alpolgármester: Én nem azért mondtam, hogy vitát gerjesszek, olvassuk el a
szerződést. 

Ferenczi Gábor polgármester: Az a helyzet, ha csak élőerős őrzésben tudunk gondolkodni,
akkor nem éri meg az egésszel foglalkoznunk, ugyanis ez a legnagyobb tétel. Ezért gondoltam
azt, hogy most már 3 kamera van, ami a területet veszi, bagatell összegbe kerülne a másik
kapuhoz  is  1-1  kamerát  kihelyezni.  Tulajdonképpen  a  lomis  piacon  18  kameránk  volt
eredetileg, na, most ahhoz képest, hogy mennyibe kerül egy őrt foglalkoztatni, ahhoz képest
1-1  kamerának  a  vásárlása  elenyésző  összeg.  Van  egy gondnokunk,  aki  napi  8  órában  a
területen van és ott is lakik az egyik honvédségi lakásban és ő szombat, vasárnap is átmegy a
területre körülnézni. Na, most ha nem muszáj, én nem növelném a költségoldalt. Én annyit
kérnék  a  Képviselő-testülettől,  hogy  hatalmazzanak  fel,  hogy  ezeket  a  felújításokat,
fejlesztéseket,  illetve  a  terület  hasznosítását  elkezdhessük,  induljunk  el  és  próbáljuk  meg
minél hamarabb használhatóvá tenni. 

Bognár Ferencné képviselő: Én csak egy javaslatot tennék és felhívnám a Polgármester Úr
figyelmét, hogy az egyik Startmunka-program vezetőnek megvan a biztonsági őr papírja és
hozzá fegyverviselési engedélye. 

Óvári Márton képviselő: Azt javaslom, ha határozatot hozunk, akkor a Honvédséggel kötött
szerződés  értelmében,  ezt  azért  tegyük bele.  Ne az legyen,  hogy valamit  elkezdünk most



csinálni, aztán kiderül a szerződésből, hogy hoppá nem is szabad. 

Mayer Gábor képviselő elhagyta az üléstermet. 

Kovács László alpolgármester: Én az őrzést  csak azért  mondtam, hogy ne úgy hozzunk
határozatot,  hogy  az  összes  bérleti  díj,  ami  befolyik  ide  fordítandó,  mert  lesznek  egyéb
költségeink is. Én csak ezért mondtam, erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Azt el tudom
fogadni, hogy mondjuk 200.000,-Ft-ig felhatalmazzuk a Polgármestert ezeknek a munkáknak
a befejezésére. Ez elfogadható így? 

Ferenczi Gábor polgármester: Úgy is a testületnek kell dönteni. 

Bendes István jegyző: Jó az az elgondolás, amit Alpolgármester Úr javasolt, valóban zárjuk
egy összeg határral, ez egy egészséges gondolat menet, mert tudjuk jól, hogy a bal oldalon
van egy működő szennyvíz rendszerünk, amit karban kell tartani, vannak problémás dolgaink
azon a területen, amelynek, ha költség oldala van, azonnal itt jelentkezik. Jó gondolat, hogy
induljon  el  ez  a  folyamat,  szabjunk  határt,  hogy  200.000,-Ft-ig  szabadon  használható
fejlesztés, de lehet akár 300.000,-Ft, és ha túllépte, akkor jöjjön vissza a Képviselő-testület elé
a probléma, hogy áldását adja vagy nem, akként lehet továbbmenni.

Ferenczi  Gábor polgármester: Még annyi,  hogy én most  kérek árajánlatot  a portaépület
villanyszerelésére,  meg  akkor  ennek  a  leendő  erdei  iskolának  a  villanyszerelésére,  ami
nyilván egy nagyobb összeg és  akkor  a  testület  eldönti,  hogy van rá  fedezet  vagy nincs.
Vannak olyan alapdolgok, amiket mindenképpen ki kell  majd javítani,  mert  annak idején,
amikor ezek az ingatlanok épültek, akkor nem volt földelve a villanyhálózat. Na, most, ha ide
gyerekeket várunk, akkor ezeket a fejlesztéseket el kell végezni. Akkor is azt mondom, hogy
el  kell  indulni  ezen  az  úton.  Értékteremtő  beruházások  ezek.  Szeretne-e  még  valaki
hozzászólni? 

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 5 fő, a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület határozza el Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő
Meggyeserdő bal oldalán családi és szabadidő parkot - turisztikai, mezőgazdasági, erdei
iskola - hozzon létre, amelynek munkálatait kezdje el az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek
figyelembe vételével. A Meggyeserdő bal oldalán lévő ingatlanok hasznosításából várható
bevételeit használja fel első sorban. A megvalósítás érdekében a pályázatokat figyelje, az
illetékes partnerekkel és szervezetekkel vegye fel a kapcsolatot. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntés folyamatos
megvalósulása érdekében a szükséges egyeztetéseket folytassa le és 300.000,-Ft erejéig a
legfontosabb munkálatokat végeztesse el, valamint eszközöket szereztesse be. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ azonnal, folyamatos

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

208/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:



1./ A Képviselő-testület elhatározza Devecser Város Önkormányzata
tulajdonában lévő Meggyeserdő bal oldalán családi és szabadidő
parkot - turisztikai, mezőgazdasági, erdei iskola - hoz létre, amelynek
munkálatait elkezdi az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek
figyelembe vételével. A Meggyeserdő bal oldalán lévő ingatlanok
hasznosításából várható bevételeit használja fel első sorban. A
megvalósítás érdekében a pályázatokat figyeli, az illetékes
partnerekkel és szervezetekkel felveszi a kapcsolatot. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntés folyamatos megvalósulása érdekében a szükséges
egyeztetéseket lefolytassa és 300.000,-Ft erejéig a legfontosabb
munkálatokat elvégeztesse, valamint eszközöket beszereztesse. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ azonnal, folyamatos

7./     Napirendi     pont:

Meggyeserdőről hulladék elszállítása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi   Gábor     polgármester: Összedőlt még tavaly egy épület, a tetőszerkezet dőlt össze.
El kellene szállítani a tető palát, ami ugye veszélyes hulladéknak minősül. Azért is sürgős
lenne, mert ebben az épületben tudjuk megfelelően elhelyezni a baromfiállományt. A jelenlegi
hely nem elég világos, ami a tojás miatt fontos. 

Óvári  Márton  képviselő: A  Kft.,  mint  Áfa  visszaigénylő  nem  tudja  megkötni  ezt  a
szerződést?

Bendes István jegyző: Nem az ő tevékenysége. 

Ferenczi Gábor polgármester Az a baj, hogy veszélyes hulladékról van szó. 

Bendes István jegyző: Ha nem az ő épülete, nincs szerződése, akkor macerás. 

Kovács  László  alpolgármester: A  Kft.  nem  vállal  dolgokat,  a  Kft.-re  mi  ruházunk
feladatokat. 

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Bizottság
tárgyalta  és  felvetődött  egy  másik  lehetőség  is,  de  őnekik  nincs  engedélyük,  csak
gyűjtögetnek valakinek, úgyhogy javaslom, hogy kössük meg a szerződést. 

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.



Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 5  fő, a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon  hozzá  ahhoz, hogy
Devecser  Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/7 hrsz.-ú –  Meggyeserdő
baloldala –  ingatlanon lévő 78. sorszámú épület leszakadt tetőszerkezete –  trapéz pala -
elszállításra  és ártalmatlanításra kerüljön a Megoldás Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út
92.) által.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban szereplő munkákkal kapcsolatban felmerülő
vállalkozási díj összegének fedezetéül a 2017. évi költségvetést jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Vállalkozási szerződést a
Megoldás Kft.-vel kösse meg (9700 Szombathely, Körmendi út 92.).
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1.-3./ 2017. június 30.            

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

209/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy Devecser  Város Önkormányzata tulajdonát képező
devecseri 0621/7 hrsz.-ú –  Meggyeserdő baloldala –  ingatlanon lévő
78. sorszámú épület leszakadt tetőszerkezete –  trapéz pala -
elszállításra  és ártalmatlanításra kerüljön a Megoldás Kft. (9700
Szombathely, Körmendi út 92.) által.

2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban szereplő munkákkal
kapcsolatban felmerülő vállalkozási díj összegének fedezetéül a 2017.
évi költségvetést jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Vállalkozási szerződést a Megoldás  Kft.-vel megkösse (9700
Szombathely, Körmendi út 92.).

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1.-3./ 2017. június 30.            

8./     Napirendi     pont:

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház nyári zárva tartása 

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Azt  gondolom,  hogy  ez  egy  technikai  szavazás.  Július
hónapban a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház zárva tart, az előző években is így
történt. 2017. július 3. napjától 2017. július 30. napjáig lenne zárva az intézmény. 

Holczinger  László  képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: A  Bizottság



tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Ferenczi Gábor polgármester: Kinek van kérdése ezzel kapcsolatban?

Mayer Gábor képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

Kovács  László  alpolgármester: Megkerestek  ezzel  kapcsolatban.  Azért  vagyok  hajlandó
megszavazni, mert úgy szól, hogy tudomásul veszi. Tudomásul veszem, de nem értek vele
egyet. Tudom, hogy ezzel fogok is magamnak haragosokat szerezni. Nem arról van szó, hogy
az  ottani  hölgyek  ne  tudják  kivenni  a  szabadságukat,  hanem  arról,  hogy  egy  turisztikai
attrakció, látványosság is a könyvtár és maga a kastélypark. Tudom, hogy szükségük van a
felújításra,  de  én  ezt  a  lehető  legrövidebb  időre  szűkíteném le,  nemcsak  most,  hanem a
jövőben is.

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./  A Képviselő-testület  a  Devecseri  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház 2017.  július  3.
napjától 2017. július 30. napjáig történő zárva tartását vegye tudomásul.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről Szente-Takács
Anna igazgatót értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1-2./ azonnal      

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

210/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház 2017.  július  3.  napjától  2017.  július  30.  napjáig  történő  zárva
tartását tudomásul veszi.

2./ A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a fenti
döntésről Szente-Takács Anna igazgatót értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1-2./ azonnal      

9./     Napirendi     pont:

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági tagjának
lemondása

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi   Gábor     polgármester: Megkérném Jegyző Urat, hogy ismertesse ezzel kapcsolatban



a tudnivalókat.

Bendes István jegyző: Burucs Ferenc FEB tag bejelentette a Képviselő-testület felé, hogy
bizalmunkat és támogatásunkat megköszönve lemond FEB tagságáról. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Javaslom,  hogy  vegyük  tudomásul  Burucs  Ferenc
lemondását és köszönjük meg a munkáját. 

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönjük meg Burucs Ferencnek az eddigi tevékenységét.
Több  cikluson  keresztül  felügyelőbizottsági  tag  volt.  Vegyük  tudomásul  a  lemondását
gondolkodva  azon,  hogy  kit  fogunk  jelölni.  Így  nyilván  ez  pénzbe  fog  kerülni,  mert  az
okiratot módosítani kell, ennek a költségeit viszont fel kell vállalni. 

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./  A  Képviselő-testület,  mint  alapító  a  Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának Burucs Ferencnek (Devecser, Ifjúság u.
29.) a tagságáról történő lemondását vegye tudomásul és fogadja el, valamint köszönje meg
eddig végzett munkáját. 
2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  döntéséről  Burucs
Ferencet, valamint Ács Attila ügyvezető igazgatót értesítse. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal      
                  2./ 2017. július 15.

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

211/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület,  mint alapító a Devecseri Városüzemeltetési
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  Felügyelő  Bizottsági
tagjának  Burucs  Ferencnek  (Devecser,  Ifjúság  u.  29.)  a  tagságáról
történő  lemondását  tudomásul  veszi  és  elfogadja,  valamint
megköszöni eddig végzett munkáját. 

2./ A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a fenti
döntéséről Burucs Ferencet, valamint Ács Attila ügyvezető igazgatót
értesítse. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./ azonnal      
                   2./ 2017. július 15.

10./     Napirendi     pont:



Asztaliteniszezők kérelme tornaterem használathoz
 
Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Nagy  szeretettel  köszöntöm a  teremben  Magvas  András
polgártársunkat, aki ennek a kérelemnek az egyik szerzője és Bognár Ferenc polgártársunkat
is. Tulajdonképpen ők állnak a kezdeményezés mögött. Jelenleg az Arany János utcai régi
kultúrházban  zajlanak  az  edzések,  viszont  még  nincs  olyan  állapotban  az  ingatlan,  hogy
teljesen  tökéletes  körülmények  álljanak  rendelkezésre.  Ezért  a  kérésük  az,  hogy  az
Önkormányzat  tulajdonát  képező Damjanich  utcai  tornatermet  használhassák  erre  a  célra,
addig, amíg az Arany János utcai ingatlan megfelelő állapotba nem kerül. Én ezt támogatom,
csak jeleztem, hogy szeretném erről a Képviselő-testületet is megkérdezni.   

Holczinger    László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A  Bizottság
tárgyalta és támogatja a  kérelmet.  Felmerült  az  a  kérdés  is,  hogy  a  várkerti  iskolába  a
tornatermet hogyan lehet használni. Igazgató Úr elmondta, hogy milyen formában. Egyesület
vagy Szakosztály formájában működik és az iskolások oktatása is ilyen formában bekerül a
rendszerbe,  akkor  ezt  minden  további  nélkül  bérleti  díj  megfizetése  nélkül  igénybe  lehet
venni.  Javasoltuk már korábban, hogy valamilyen szakosztály formájában működjön, és a
tagokat lehet toborozni. 

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./  A Képviselő-testület  Bognár  Ferenc  és  Magvas  András  devecseri  lakosok kérelmének
adjon  helyt,  támogassa,  hogy  a  Devecser,  Damjanich  u.  1.  szám  alatti  „Zsidó  Iskola”
tornatermét előzetes egyeztetést követően használhassák.
2./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  döntésről  a
kérelmezőket, valamint a fent jelzett tornatermet használó oktatási intézményeket értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal
                    2./ 2017. július 15. 

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

212/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület Bognár Ferenc és Magvas András devecseri
lakosok kérelmének helyt ad, támogatja, hogy a Devecser, Damjanich
u.  1.  szám  alatti  „Zsidó  Iskola”  tornatermét  előzetes  egyeztetést
követően használják.

2./ A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a fenti
döntésről a kérelmezőket, valamint a fent jelzett tornatermet használó
oktatási intézményeket értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester



Határidők: 1./ azonnal
                    2./ 2017. július 15.

11./     Napirendi     pont:
 
Iskolakonyha nyári karbantartási munkái

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: Borsos  Hajnalka  élelmezésvezető  megküldte
Önkormányzatunk felé, hogy milyen eszközökre van szükség, milyen karbantartási munkákat
kell,  elvégzi  a  nyár  folyamán  ahhoz,  hogy  a  működésünk  teljesen  megfelelő  legyen.
Felolvasom  a  listát.  (Ferenczi  Gábor  felolvassa  az  előterjesztés  szerinti  listát)  A festési
munkákra  árajánlatot  kért  be  szabó  Balázs  devecseri  egyéni  vállalkozótól,  aki  az  elmúlt
években is festette az iskolánkat, ez 162.300,-Ft-ba kerülne. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Bizottság
megtárgyalta és mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az eszközök
beszerzésére bruttó 250.000,-Ft keretet biztosít.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Devecseri  Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8460 Devecser, Várkert 1.) nagyépületében
lévő konyha és étkező helyiségek szükséges tisztasági, fertőtlenítő festési munkáinak
elvégzésével bízza meg Szabó Balázs egyéni vállalkozót (8460 Devecser, Arany János u. 30.)
összesen 162.300,- Ft (AM) értékben.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban szereplő munkákkal kapcsolatban felmerülő
vállalkozási díj összegének fedezetéül a 2017. évi költségvetést jelölje meg.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri  Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8460 Devecser, Várkert 1.) nagyépületében
lévő konyha és étkező helyiségek szükséges tisztasági, fertőtlenítő festési munkáinak
elvégzésére vonatkozó Vállalkozási szerződést Szabó  Balázs egyéni vállalkozóval (8460
Devecser, Arany János u. 30.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2017. augusztus 31.

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

213/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri  Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola (8460 Devecser, Várkert 1.) nagyépületében lévő konyha és
étkező helyiségek szükséges tisztasági, fertőtlenítő festési munkáinak



elvégzésével megbízza Szabó  Balázs egyéni vállalkozót (8460
Devecser, Arany János u. 30.) összesen 162.300,- Ft (AM) értékben.

2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban szereplő munkákkal
kapcsolatban felmerülő vállalkozási díj összegének fedezetéül a 2017.
évi költségvetést jelöli meg.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Devecseri  Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola (8460 Devecser, Várkert 1.) nagyépületében lévő konyha és
étkező helyiségek szükséges tisztasági, fertőtlenítő festési munkáinak
elvégzésére vonatkozó Vállalkozási szerződést Szabó  Balázs egyéni
vállalkozóval (8460 Devecser, Arany János u. 30.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ 2017. augusztus 31.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Devecseri  Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8460 Devecser, Várkert 1.) nagyépületében
lévő konyha és étkező helyiségek vonatkozásában az alábbi munkák elvégzéséhez és
eszközök beszerzéséhez járuljon hozzá:
- gőzüstök felülvizsgálata, javítása 
- armatúrák fénycső cseréje 
- 20 db konyharuha 
- 5 db 25 cm pengehosszúságú konyhai kés 
- műanyag tálak több méretben 
- erősített szűrő fa nyéllel 
- nyeles rozsdamentes tésztaszűrő 
- rozsdamentes szűrő üsthöz 
- rozsdamentes lábas fedővel kisebb méretekben
összesen bruttó 250.000,- Ft értékben.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban szereplő munkák elvégzésével és a szükséges eszközök
beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségek összegének fedezetéül a 2017. évi
költségvetést jelölje meg.
3./  A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti munkák
elvégzésével és az eszközök beszerzésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-3./ 2017. augusztus 31.

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

214/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:



1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri  Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola (8460 Devecser, Várkert 1.) nagyépületében lévő konyha és
étkező helyiségek vonatkozásában az alábbi munkák elvégzéséhez és
eszközök beszerzéséhez hozzájárul:

- gőzüstök felülvizsgálata, javítása 
- armatúrák fénycső cseréje 
- 20 db konyharuha 
- 5 db 25 cm pengehosszúságú konyhai kés 
- műanyag tálak több méretben 
- erősített szűrő fa nyéllel 
- nyeles rozsdamentes tésztaszűrő 
- rozsdamentes szűrő üsthöz 
- rozsdamentes lábas fedővel kisebb méretekben

összesen bruttó 250.000,- Ft értékben.

2./  A Képviselő-testület az 1./ pontban szereplő munkák elvégzésével
és a szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatban felmerülő
költségek összegének fedezetéül a 2017. évi költségvetést jelöli meg.

3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pont szerinti munkák elvégzésével és az eszközök beszerzésével
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-3./ 2017. augusztus 31.

Óvári Márton képviselő elhagyta az üléstermet. 

12./     Napirendi     pont:

Erhardt József kérelme raktárbérlésre

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi    Gábor     polgármester: A Meggyeserdő  bal  oldalán  bérelne  egy hangárt.  Én  azt
javasoltam az előterjesztésben, hogy ugyanazokkal a feltételekkel, mint ahogy a Képviselő-
testület korábban Gál Zoltán vállalkozó számára is hangárt biztosított. A hangárok nagyjából
egyformák, így úgy gondolom, az az igazságos, ha a bérleti díj is egyforma. Én 30.000,-Ft/hó
bérleti díjat javasolok. Azért nincs raktárszám megjelölve, mert körülbelül 8 egyforma raktár
van. Annyi mozgásteret adnék, ha a Képviselő-testület támogatja a kérelmet, akkor holnap
kimennék a vállalkozóval és választhatna. Nyilván nem azt fogja választani, amibe az előző
üzemeltető benne hagyta a lomis piaci szemetet. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: A Bizottság
megtárgyalta  és  javasolta  elfogadásra  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy ha  bármilyen  felújítást
végez  a  vállalkozó,  annak  a  költségeit  az  Önkormányzat  nem  tudja  megtéríteni.  Olyan



állapotban kell,  hogy átadja,  amilyenbe átvette.  Fényképfelvételeket  kérünk,  mielőtt  bérbe
veszik. 

Ferenczi  Gábor polgármester: Én  annyit  pontosítanék,  hogy legalább  olyan  állapotban.
Erhardt  József  a  jobb  oldalon  is  bérel  hangárt  és  felújította  saját  költségén.  Én  azért
bátorkodtam a Képviselő-testület elé hozni, mert abszolút korrekt módon áll hozzá. 

Óvári Márton képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

Holczinger     László     képviselő;     Gazdasági     és     Ügyrendi     Bizottság     elnöke: Elnézést  kérek
még egy kiegészítéssel élek, kimaradt az előbb, 1 havi kauciót kérünk. 

Ferenczi Gábor polgármester: Jó én azt gondolom, ennek sincsen akadálya. Azt is kérném,
hogy tegye lehetővé a Képviselő-testület, hogy ha ezekkel a hangárokkal kapcsolatban van
megkeresés,  akkor  egyeztessek  és  talán  még  azt  is  rögzíthetnénk,  hogy  mivel  ezek
ugyanakkora hangárok, egységesen ebben az évben 30.000,-Ft lenne a bérleti díja. 

Kovács László alpolgármester: Felhatalmazunk, hogy ebben az évben, ezen az áron, ha van
érdeklődő kösd meg a szerződést, ne kelljen a testület elé hozni. 

Óvári Márton képviselő: Csak tájékoztass. 

Ferenczi Gábor polgármester: Akkor az megkönnyítené az életemet, megmondom őszintén.
Van-e még hozzászólás ehhez a kérelemhez?

Több hozzászólás nem hangzott el.
 
Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6  fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.  július 1. napjától
határozatlan időre adja bérbe havi bruttó 30.000,- Ft összegen Erhardt József (8460 Devecser,
Klapka u. 9.) részére Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/7
hrsz.-ú – Meggyeserdő baloldala – ingatlanon lévő kb. 100 m2 nagyságú raktárépületet 1 havi
kaució megfizetésével, valamint az épület legalább olyan állapotban történő visszaadásával,
amellyel átvette. A Képviselő-testület az épület bérlő általi esetleges felújításának,
beépítésének költségeit ne támogassa és azt bérlő az önkormányzat felé nem számolhassa el. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a  bérleti szerződést Erhardt
Józseffel (8460 Devecser, Klapka u. 9.) kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ 2017. június 30.
 

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

215/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
július 1. napjától határozatlan időre bérbe adja havi bruttó 30.000,- Ft
összegen Erhardt József (8460 Devecser, Klapka u. 9.) részére
Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/7



hrsz.-ú –  Meggyeserdő baloldala –  ingatlanon lévő kb. 100 m2

nagyságú raktárépületet 1 havi kaució megfizetésével, valamint az
épület legalább olyan állapotban történő visszaadásával, amellyel
átvette. A Képviselő-testület az épület bérlő általi esetleges
felújításának, beépítésének költségeit nem támogatja és azt bérlő az
önkormányzat felé nem számolhatja el. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  bérleti
szerződést Erhardt Józseffel (8460 Devecser, Klapka u. 9.) megkösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ 2017. június 30.

Ferenczi     Gábor     polgármester: Akkor kérnék egy másik határozatot is, hogy a hasonló
nagyságú raktárépületeket, amelyek Meggyeserdő bal oldalán találhatóak a 2017-es évben
30.000,-Ft/hó bérleti díj ellenében kínáljuk. 

Kovács     László     alpolgármester: Saját hatáskörben. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Saját hatáskörben a polgármester kínálja bérlésre 

Holczinger  László  képviselő: Be  kell  hozni  a  testület  elé,  mert  a  bérlők  személyéről  a
Képviselő-testületnek kell döntenie. 

Kovács László alpolgármester: Én azt gondolom, nem kell. A testület mondhatja azt, hogy
felhatalmazzuk a Polgármestert.

Bendes  István jegyző: Végül  is  az  a  feltételrendszer,  amit  megfogalmazott  a  Képviselő-
testület ezek beépítésre kerüljenek.

Óvári Márton képviselő: Jó, csak nehogy valaki DISCO -t szervezzen, én ettől félek. 

Ferenczi     Gábor     polgármester: Rendben, akkor azt is tegyük bele, hogy kifejezetten csak
raktározási célra. Annyi, hogy ezeknek a sorszámát most nem tudom megmondani, de
gondolom ezt utólag is be lehet írni a határozatba. Minden egyes bérleménynél ugyanezekkel
a feltételekkel.

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
 
Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület hatalmazza fel Ferenczi Gábor polgármestert, hogy Devecser Város
Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0621/7 hrszú.  - Meggyeserdő bal oldala –
ingatlanon lévő több üres 100 m2 nagyságú raktár épületeket havi bruttó 30.000,-Ft összegen
adja bérbe raktározási célból 1 havi kaució megfizetésével, valamint az épület legalább olyan
állapotban történő visszaadásával, amellyel átvette. A Képviselő-testület az épületek bérlők
általi esetleges felújításának, beépítésének költségeit ne támogassa és azt bérlők az
önkormányzat felé nem számolhassák el. A megállapított havi bérleti díj 2017. évre



vonatkozik. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntés figyelembe
vételével a bérleti szerződéseket kösse meg. A Képviselő-testület kérje  fel a polgármestert,
hogy a megkötött bérleti szerződésekről részére adjon tájékoztatást.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

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

216/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület felhatalmazza Ferenczi Gábor polgármestert,
hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri
0621/7 hrszú.  - Meggyeserdő bal oldala – ingatlanon lévő több üres
100 m2 nagyságú raktár épületeket havi bruttó 30.000,-Ft összegen
bérbe adja raktározási célból 1 havi kaució megfizetésével, valamint
az épület legalább olyan állapotban történő visszaadásával, amellyel
átvette. A Képviselő-testület az épületek bérlők általi esetleges
felújításának, beépítésének költségeit nem támogatja és azt bérlők az
önkormányzat felé nem számolhatják el. A megállapított havi bérleti
díj 2017. évre vonatkozik. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntés figyelembe vételével a bérleti szerződéseket megkösse. A
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megkötött bérleti
szerződésekről részére adjon tájékoztatást.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./-2./ azonnal, folyamatos

13./     Napirendi     pont:

Zsigmond János és Nyúl Ferenc ingatlan vásárlási kérelme

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi     Gábor     polgármester: A Városüzemeltetési Kft. területe mellett lenne lehetőség egy
most  jogilag  is  felszabadulttá  váló  terület  értékesítésére.  Ez  a  két  devecseri  vállalkozó
megosztva venné meg ezt a területet.  Eladhatóvá váló, mert jelenleg a földhivatalban még
folyamatban  van  az  átvezetés.  Ez  a  terület  egy devecseri  család  tulajdonát  képezte,  akik
kaptak az Önkormányzattól egy másik ingatlant. Nem is mennék bele, ez egy elég bonyolult
történet, ami remélhetőleg 7 év után Happy and-del végződik. Szeretném, ha a Képviselő-
testület egyetértene abban, hogy Zsigmond János és Nyul Ferenc vállalkozók számára ezt a
területet értékesítsük. A szerződés akkor kerülhet megkötésre, ha a földhivatalnál átvezetésre
került. 

Bendes István jegyző: Sőt mindenképpen vissza kell hozni határozathozatalra, mert ott még



megosztás lesz, helyrajzi szám változás lesz.

Holczinger  László  képviselő: Én  azt  javaslom,  hogy  elvileg  akadálya  nincsen,
megvásárolhatják, de a jogi helyzetet mindenképpen tisztázni kell. Itt szeretném megjegyezni,
hogy a másik területnek is tisztázni kellene a jogi részét a tavak környékét, mert ez a hatalmas
költség,  ami  ott  fennáll,  ezt  csak  magunk  előtt  fogjuk  tologatni.  Be  kell  vonni  az
Országgyűlési  Képviselő  Urat  is,  meg  a  Katasztrófavédelmet,  hogy  ezt  a  támogatást
valamilyen formában próbálják rendezni. 

Ferenczi Gábor polgármester: Egyetértek. Ahogy Jegyző Úr is mondta egy elvi határozatot
szeretnék  kérni  a  Képviselő-testülettől  annak  érdekében,  mivel  Zsigmond  János  és  Nyul
Ferenc már hónapokkal ezelőtt jelezték, hogy megvásárolnák. Szeretném, ha ezt a bizonytalan
helyzetet azzal tennénk bizonyossá, hogy a Képviselő-testület értékesíteni fogja természetesen
a jogi helyzet rendezése után.

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
 
Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6  fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsigmond János és Nyul Ferenc
ingatlanvásárlási kérelmét elviekben támogassa, annak akadálya nincs. A Képviselő-testület a
jogi helyzet rendezését követően döntsön az értékesítésről. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a kérelmezőket
értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidők: 1./ azonnal

2./ 2017. július 15.

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

217/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsigmond
János és Nyul Ferenc ingatlanvásárlási kérelmét elviekben támogatja,
annak akadálya nincs. A Képviselő-testület a jogi helyzet rendezését
követően dönt az értékesítésről. 

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidők: 1./ azonnal
                    2./ 2017. július 15.

Kovács László alpolgármester elhagyta az üléstermet.



14./     Napirendi     pont:

Beszámoló  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  2016.  évben  végzett
tevékenységéről

Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi Gábor polgármester: Szeretném megadni a szót Mayer Gábor Képviselő Úrnak.
Szeretné-e kiegészíteni az írásban benyújtott beszámolót?

Mayer     Gábor     képviselő: Nem szeretném kiegészíteni. Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság a tegnapi nap sajnos határozatképtelen volt, így mint bizottság megtárgyalni nem
tudtuk. Én javaslom elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testületnek. 

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
 
Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 5  fő, a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el és köszönje meg a Bizottság tagjainak munkáját.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság valamennyi tagját írásban értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                2./ 2017. július 15.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal –  egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

218/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és
megköszöni a Bizottság tagjainak munkáját.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság valamennyi tagját
írásban értesítse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

15./     Napirendi     pont:

Tájékoztatás Timber-Metal Kft-vel kapcsolatban



Előadó: Ferenczi Gábor polgármester

Ferenczi  Gábor  polgármester: Felolvasom  az  előterjesztést.  (Ferenczi  Gábor  polgármester
felolvassa az előterjesztést, amely kiküldésre került, valamint a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.) 

Kovács László alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Még  ami  hiányzik  az  előterjesztésből  a  végzésekben
megfogalmazott  kérdésekre  adott  válasz.  Most  ezt  is  ismertetném.  Felolvasom  a  mellékletet.
(Ferenczi  Gábor  polgármester  felolvassa  az  előterjesztés  4-es  mellékletét,  ami  a  jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

Annyit fűznék hozzá, hogy a Képviselő-testületünk csak azután tárgyalta a Timber-Metal Kft.-
vel megkötésre kerülő tartályos ügyletet,  illetve  szerződést miután Kozma György
Alpolgármester Úr saját hatáskörében, hogyha lehet így fogalmazni már eladta a tartályokat.
Mégpedig tette ezt úgy, hogy földmunkavégzésért cserébe képviselő-testületi határozat és
polgármesteri felhatalmazás nélkül 2015. 02. 20. napján. Ez a szerződés úgy került elő, hogy a
Timber-Metal Kft. felszámolás alatt van és a NAV a Timber-Metal Kft. minden
dokumentumát bekérte és ezek között találták meg azt a szerződést, ami az előző képviselő-
testületi ülésen kiosztásra került. Ez a szerződés szemmel láthatóan nem a hivatalban készült,
hiszen Képviselő Társak is felismerik, hogy a hivatalban készült szerződéseken teljesen más a
formátum, illetve a megfogalmazás is kezdve ott, hogy nem Devecseri Önkormányzat, hanem
Devecser Város Önkormányzata. Ami aggályos, még egyszer mondom, hogy 2015. 02. 20.-án
írta alá Alpolgármester Úr ezt a szerződést, miközben a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is
később tárgyalta és a Képviselő-testület is szintén később tárgyalta. Tudomásunk erről az
ügyletről nem volt, most véletlenül került elő a NAV-tól. Ami felvet még némi kérdéseket,
hogy ebben a szerződésben 7 db tartály van, a Képviselő-testületünk mind bizottsági ülésen,
mind pedig testületi ülésen mindig 6 db tartályról tárgyalt. Mindig arról volt szó, hogy egy
összeget kér a Képviselő-testület ezekért a tartályokért, ugye a végeredmény 540.000,-Ft +
ÁFA lett. Ebben a szerződésben viszont összeg nem szerepel, hanem földmunkavégzésért
cserébe. Ez megint felvet kérdéseket, hogy vajon milyen földmunkát végzett itt valaki, amiért
7 db tartály járt? Az is érdekes kérdés, hogy hol van a 7 tartály. Hogy még érdekesebb legyen
a történet, a leltárban 8 db tartály szerepel. Előkerestük azt a leltárt, ami a terület átadása
során készült, abban pedig 8 db tartály van. Én nem nagyon akarom ragozni, nem szeretnék
támadási felületet biztosítani magam számára, hogy esetleg olyan dolgot állítok, amit nem
tudok alátámasztani. Most a tényeket elmondtam és várnám a Tisztelt Képviselő Társak
véleményét. 

Holczinger László képviselő: Azok a tartályok nem lettek kibontva, amit az osztrák bérel,
meg az Adamantán Kft. Arra a területre nem is lett beengedve senki sem. 

Bognár Ferencné képviselő: Nézegettem a jegyzőkönyveket és ugye 2006-ban Holczinger
László volt a polgármester és akkor most, hogy is van? Hány darab tartály van, hány darab
van a földben és hol van a földben? Behoztam azokat a jegyzőkönyveket, amik 2015. 02. 25.
napjától zsinórban keletkeztek. Főleg az én kérdéseimet és a válaszokat a Képviselő Uraktól
tartalmazzák. Nagyon sokszor mindenki a hülyét játssza, ezt nem sértésnek szánom, de lehet
bíróságra futkározni,  ugyanis kiderül,  hogy mi 3 db 25 m3-es és 3 db 50 m3-es tartályra
tettünk  feljelentést  az  Ügyészségen  Veszprémben.  Azért  tettünk  feljelentést,  mert  ezek  a
tartályok úgy lettek kiszállítva, hogy senkinek nem tűnt fel. Nem kellet útvonal engedély, nem
kellett semmi?



Holczinger László képviselő: Ki engedte be először is így a területre őket?

Bognár  Ferencné  képviselő: Na,  de  elnézést  kérek,  van  a  jegyzőkönyvben  egy  olyan
megjegyzés,  hogy  Holczinger  László  kikéri,  hogy  ne  sértegessek  és  rágalmazzak,  mert
kijelentettem, hogy itt igazából vannak olyan dolgok, amit, mint Gazdasági Bizottság Elnöke,
felelősséget  kell,  hogy  vállaljon,  hiszen  pénzről  van  szó.  Azért  lett  gazdasági  bizottsági
elnöknek megválasztva, hogy az Önkormányzat vagyonáért, nem csak ő, hanem mindenki, de
főleg ő vállaljon felelősséget. Folyamatosan az volt, hogy nem tudott válaszolni, vagy kitért a
válaszok elől. 

Holczinger  László  képviselő: Mielőtt  még  vádaskodnánk.  Mi  volt  az  én  feladatom?
Megmutatni a tartályokat. Azon túl én nem néztem meg, hogy 25 m3-es vagy 50 m3-es. Én
arra  nem  is  kaptam  felhatalmazást,  hogy  köböljem  le  a  tartályokat.  Félreértés  van.  A
képviselőnek nem az a feladata, hogy ezt úgy kísérje nyomon, hogy ő készít jegyzőkönyvet, ő
felel érte. Semmi közöm ehhez. 

Bognár Ferencné képviselő: Elnézést, mint képviselő én elmentem feljelentést tenni annak
érdekében,  hogy eltűntek  a  tartályok  és  az  Önkormányzatnak,  a  devecserieknek  nem lett
kifizetve  a  tartályoknak  az  az  összege,  ami  megállapításra  került.  Ugyanakkor,  mint  a
Gazdasági Bizottság Elnöke miért nem tett lépéseket ez ügyben?

Holczinger László képviselő: Milyen lépést kellett volna tennem?

Bognár Ferencné képviselő: Ugyanazt esetleg, mint én. Hová lett a pénz, hová lett a tartály?
Itt folyamatosan csak mi tettünk és nyomozás volt. 

Holczinger László képviselő: Elnézést Jegyző Úr, nekem van ehhez felhatalmazásom, hogy
én nyomon kövessem, nyomozzak utána vagy pedig kinek a feladata, hogy a szerződésben
foglaltakat, annak a végrehajtása kinek a feladata? Kinek van ellenőrzési joga? 

Bendes István jegyző: Nincs. 

Bognár Ferencné képviselő: Akkor igazából miért is van Gazdasági Bizottság?

Holczinger László képviselő: Megkérdezem, hogy miért van képviselő?

Bognár  Ferencné  képviselő: Igazából  én  sem  tudom,  itt  megtörténhetnek  ilyenek
Devecserben. 

Holczinger  László  képviselő: Ne  személyeskedjünk,  kérem  szépen,  vannak  törvényi
előírások.  

Bognár Ferencné képviselő: Nem személyeskedem, csak kérdéseket teszek fel. Én meg a
gazdasági részről beszélek, ami Devecser vagyonáról szól. 

Holczinger László képviselő: Nem tetszik hozzá érteni. 

Bognár Ferencné képviselő: Látom, hogy nem értek hozzá, azért keresem hová lett a tartály?
Hová lett a pénz? Ki kötötte meg a szerződést? Senki nem tudott semmiről, erre előkerül egy



szerződés. 2015. 02. 25.-én 7 óra 35 perckor a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság Elnöke hozott
össze azzal,  ahol a Vörös Tibor rá is kérdezett,  hogy milyen üzemanyagot tároltak benne,
mekkora  tartályok?  Ugyanakkor  ott  még  előadást  is  tartott  ezzel  kapcsolatban és  érdekes
módon a feljelentés után kezdődött el nálam Kozma György Képviselő Úrtól, hogy engem és
az egész családomat feljelentett 120 alkalommal. Itt valami bizony bűzlik és senkinek nem
tűnt fel. Képviselők vagyunk, én nem rágalmazok, én kérdezek, hogy eddig miért nem került
napirendi  pontra.  Itt  vannak  a  kérdéseim nekem is.  A Gazdasági  Bizottságra  nem lettem
meghívva. Itt már rákérdeztem arra is, hogy megjött az e-mail, amiben megállapodtak, hogy a
tartályokat most szedjék ki és nem értékesítik ezen az áron. Ott már nem is volt bent a tartály. 

Ferenczi Gábor polgármester: Mikori ez?

Bognár Ferencné képviselő: Február 25.

Ferenczi Gábor polgármester: Tehát 2015. 02. 25. 

Bognár Ferencné képviselő: Ugyanakkor van itt egy olyan, hogy 2015. március 10-én tartandó
rendkívüli nyilvános ülésen utólagos jóváhagyás. Itt az utólagos jóváhagyásnál „Holczinger László
képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: A  bizottság  most  külön  nem  tárgyalta,
korábban tárgyalta. Javasolja, hogy az olajtartályokat 540.000,-Ft+Áfa áron értékesítsék. Itt egy
félreértés volt, hogy beszereztetni kell, de az értékesítésre nem a beszerzés tartozik. Az értékesítést
most utólagosan szeretnék jóváhagyni.” Na, de hát könyörgöm ez nem egy jogszabály. Itt nincsenek
jogszabályok, csak akkor, amikor a Bognárné beszél valamiről? 2015. 08. 26.-án megkérdeztem
újra, hogy a Kft.-nek van-e építési naplója, ki követi azt, hány órát dolgoznak, van-e felmérés, hogy
folyamatosan járják a terepet, ugyanakkor hová lettek a tartályok stb. Itt se kaptam választ. 2015-ben
folyamatosan hülyének lettem nézve, mert én a tartályokra mindig rákérdeztem. Isten őrizz, hogy
valami olyat mondjak, amivel megsértek bárkit is. Van a Városüzemeltetési Nonprofit Kft., senki
nem akarja meghallani a kérdéseimet, hogy miért nincs Excel táblázat, vagy miért nincs ez, meg az.
Majd két év múlva azt mondjuk, jaj, gyerekek nem figyeltünk oda. Olyan sok dolog van előttem,
amire Kozma György Képviselő Úr azt mondta, hogy Dr. Németh Ákos Ügyvéd Úr a hibás, Szentes
Gáborné a hibás, azért mert ők gyakorlatilag értesítve lettek. „Kozma György képviselő: Senki nem
vitatkozik. Nem volt ismeretlen az ügy senki számára. Nem úgy kellett volna megfogni Ügyvéd Úr a
témát. A lényeg az, hogy a maga bakija volt ez az egyébként eddig maradjunk annyiban. Tény, hogy
az Ügyvéd Úr hibázott, ennyi az egész. Összekeverte a szezont a fazonnal, a büntető ügyet a polgári
üggyel. Belement egy olyan dologba, hogy egy ismert elkövető, hogy egy ismeretlen elszállító nem
büntettet követ el, hanem testületi határozattal bíró emberke”  De nem fejezi be, tehát itt olyan
jegyzőkönyvek  vannak  és  olyan  dolgok,  hogy eszméletlen.  „Kozma György  képviselő:  Azért
mondtam, hogy nem én adtam az engedélyt erre vonatkozólag, mert a testület adta ki. Ha a testület
kvázi megtagadja ezt az engedélyt, akkor egyértelmű, hogy én lennék a felelős.” Tehát azért Kozma
György Képviselő Úr kimondja azokat a dolgokat. „Kozma György képviselő: Azért még egyszer
elmondom, hogy a testület úgy tudom február 25-én adta áldását a tartályok elszállítására.” Csak
március 10-én volt egy utólagos jóváhagyás. Tehát miről beszélnek ezek a jegyzőkönyvek? Ezeket
nem értem, hogy egyáltalán miről van szó? Tanúim vannak, nem egy nem kettő, hogy Kozma
György folyamatosan azt hangoztatta, azt vágta a fejemhez, hogy ebből úgyse lesz semmi, mert ő
neki  megvannak  a  kapcsolatai.  Ezért  is  fel  lehet  jelenti,  vállalom.  Legalább  előkerülnek  a
csontvázak a szekrényből. 

Ferenczi  Gábor  polgármester: Nagyon  fontos  dolgokat  mondott  el  Képviselő  Asszony.
Szeretném, akkor folytatni a sort, szeretnék a vonatkozó jegyzőkönyvekből csemegézni. Ugyanis,
ha jól emlékeznek rá a Képviselő Társak a 2015-ös évben, de még a 2016-os év nagy részében is



folyamatosan felmerülő kérdés volt a Timber-Metal Kft.-vel kapcsolatos napirendi pontoknál, hogy
ki engedélyezte a tartályok elvitelét. Ugye ez a kérdés akkor is felmerült, amikor a Képviselő-
testület  feljelentést  tett  lopás  gyanúja  miatt,  hiszen  az  540.000,-Ft  +  ÁFÁ-s  vételárat,  amit  a
Képviselő-testület megszavazott, és ami abban a szerződésben szerepel, amit polgármesterként, a
Képviselő-testület felhatalmazásával írtam alá, ezt az árat a Timber-Metal Kft. nem fizette meg az
Önkormányzat részére. Feljelentést tettünk és ugye a nyomozó hatóságnál is ez volt a kulcskérdés,
hogy ki engedélyezte a tartályok elvitelét. Egy érdekes beszélgetés zajlott ezzel kapcsolatban 2015.
október 28. napján tartott képviselő-testületi ülésen, ahol Dr. Németh Ákos Pál feltette a kérdést.
„Dr. Németh Ákos Pál  ügyvéd: Tehát  itt  kellenének lennie a tartályoknak.  Viszont  most az a
kérdésem, hogy kiadta ki a tartályokat?” Ugye Vörös Tibor, aki akkor még tagja volt a Gazdasági
és Ügyrendi Bizottságnak szintén hozzászólt. „Vörös Tibor: Ki engedélyezte, hogy elvigyék innen?”
Kozma György még akkor alpolgármesterként reagált.  „Kozma György alpolgármester: Az én
nevemet említetted az előbb.” „Dr. Németh Ákos Pál ügyvéd: Nem. Én csak a leveleken láttam az
alpolgármester úr nevét, meg a menedzselésén.”  „Kozma György alpolgármester: Más nevek is
vannak  egyébként.”  „  Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Fogalmam sincs.”  „Kozma    György    
alpolgármester: Én értem ezt a megközelítést, de én nem adtam oda a tartályokat. Maradjunk
ennyiben.” „  Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: De kiadta oda?” „  Kozma     György     alpolgármester:
Lehetne tisztázni, hogyha a Timber-Metal Kft.-től az ügyvéd úr megkérdezné.” „  Dr.     Németh
Ákos     Pál     ügyvéd: Egyébként nagyon érdekes, mert én úgy gondolom, hogy egy jogi képviselő,
azért jogi képviselő, hogy rendezze egy önkormányzat ügyeit. Azért egy kettéválasztott és
elhibázott szerződés, nyilván az Ágnes is azért küldte át, mert az volt az önkormányzat
közgyűlési határozat, hogy én kérdezzem meg a Timber-Metal-t. Kedves Timber-Metal Kft. az
önkormányzat részéről mégis kiadta oda? De akkor már elnézést, de körbe fognak minket
mosolyogni, hogy nincs annyi potenciája az Önkormányzatnak, hogy nem tudja, hogy akkor ki
oda a tartályt? Ez olyan, mint amikor az én lakásomból elviszik a mosógépet és nem tudom
kivitte el.”  „  Kozma     György     alpolgármester: Tökéletesen egyetértek, így történt.”  „  Dr.
Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Egy őrzött területről, hozzá teszem, mert nem egy gazdátlan, nem
egy elhagyott dologról van szó. És visszatérnék arra, hogy akkor azt is meg kellene vizsgálni,
hogy akkor az Óvári Márton képviselő úr felvetette azt, hogy ezek a tartályok így mondhatni
nagyon alacsony áron lesznek értékesítve a Timber-Metal Kft.-nek, ha jól tudom. Jól
emlékszem?” „  Óvári     Márton     képviselő: Igen.” „  Dr.     Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Azért próbálok
meg jól emlékezni és lényegében mondható azt ezen átsiklott mindenki. Egyrészt jól lettek
értékesítve a tartályok, mondhatom, hogy vasanyagban áron alul. Azt sem tudjuk, hogy
rendbe tették-e a területet, mert lehet, hogy ott van a gödör. Mert ott sem történt semmiféle
átvétel. És én ilyen levelet az önkormányzat nevében, hogy lejárassam az önkormányzatot,
meg Devecsert, de elnézést kedves Timber-Metal Kft. mégis kiengedte meg maguknak, hogy
elvigyék a tartályt. Szerintem jogi non-szesz lenne, meg emberileg is nevetséges. Úgy, hogy
elnézést kérek, de ezt a kérést megtagadom, mert devecseriként én nem fogok egy ilyen maped
dolgot bevállalni.” „Kozma     György     alpolgármester: Elnézést, azért kapja a tisztelet díját,
hogy ezeket rendezze.” „Dr.   Németh     Ákos     Pál     ügyvéd: Ez így van alpolgármester úr, de hogyha
már erről beszélgetünk, hogy én egy ilyent tegyek, azért hozzátenném, hogy ön, mint
alpolgármester ebben az ügyben, ha jól tudom, teljes mellvérttel eljárt. Mert a polgármester úr
önt bízta meg a feladat végrehajtásával. Ha jól tudom, önnek a heti munka ideje 4 óra az
önkormányzatnál, ennek ellenére a tartályt szépen végig követte. Azt is tudom, hogy jaj, most ez
volt a hibás, az volt a hibás, de a felelős, ha jól tudom ön. Ha valakinek tudnia kell, akkor a
legjobban ön, hogy kiadta birtokba ezeket a tartályokat.”  „  Kozma     György     alpolgármester:
Ügyvéd úr látom, hogy mire akar kilyukadni. Majd én elmondom." „  Dr.     Németh     Ákos     Pál
ügyvéd: Semmire sem akarok. Csak.”  „Kozma    György     alpolgármester:  Rendben van, akkor
egyéni munkásságának fogom fel. A lényeg az, hogy ennek az ügynek a megbízott alkalmazottja
ott ül a Szentes Gáborné személyében. Ő a felelős ügyintéző.”  Szentes Gáborné kolléganőmet



innen is üdvözlöm az ülésen. Elnézést kérek, hogy ilyen megpróbáltatásokon kellett átmennie.
Komolyra fordítva a szót, folytatom a jegyzőkönyvből az idézést. „Kozma    György    
alpolgármester: Tehát kérem, nézze át azokat a dokumentációkat, amik arra vonatkoznak, hogy ki
felelt ezekért az ügyletekért, mert én nem.” Aztán folytatódik a jegyzőkönyv, még 1-2 izgalmas
elemet én is hadd ragadjak ki. „Kozma    György     alpolgármester: Én azt mondtam, a
csarnoképítésnek a felelőse volt. Egyébként én a tartályok elszállításával kapcsolatosan még
egyszer említem én nem folytam bele. Én engedélyt erre nem adtam.” Állította ezt 2015. október
28-án. Aztán folytatta. „Kozma    György     alpolgármester: Feltételezem, hogy tudom, de attól
függetlenül rossz úton jár. Tehát, ha itt arra gondol valakinek is köze volt a tartályok elviteléhez,
akkor nagyon rossz tanácsadókra hallgat. Úgy, hogy kérem szépen, hogy ezt valamilyen módon
tartsa tiszteletben.” Mondta ezt Kozma György Alpolgármester Úr Dr. Német Ákos Pál Ügyvéd
Úrnak. „Kozma   György     alpolgármester: Én visszautasítottam ezt, a meghatalmazást, mert amikor
a polgármester úr engem megnevezett, akkor csak korrigálni tudtam a polgármester urat, hiszen
akkor már Szentesné volt az ügyfelelős vezetője. Így hát engem ebből az egészből gyakorlatilag
már az induláskor. Még egyszer elmondom, hogy február 5-e körül, vagy február első napjaiban
került ennek az üzletnek a megvalósítására. Lehetőségként ezt akkor közöltem polgármester úrral,
mert hát nonszensz az, hogy azt gondolja, hogy én itt polgármester úr helyett eljárjak, vagy
eljárnék, mert nem jártam el sohasem, csak az egyetértésével tettem mindazt, amit tettem. Jó
ötletnek tartottam.” Na, most az érdekes az, hogy azok az állítások szerepelnek több helyen, hogy
itt a testület, meg a hivatal és a polgármester tudtával, engedélyével. Ugye erről a szerződésről 2
hete szereztünk tudomást. Ezt majd külön elemezni kell, hogy azok a képviselő-testületi
jegyzőkönyvek, amikben megnyilvánul ez és az, azok hogyan vannak összhangban ezzel az új
információval. Tehát például, ha 2015. 02. 20.-án Alpolgármester Úr már értékesíti a tartályokat
földmunkavégzésért cserébe, akkor ezt az információt a nyomozó hatóságtól miért zárta el, hiszen
feljelentés történt, a 6 tartály nem került kifizetésre? Miért nem szerepel a nyomozati anyagokban?
Lehetséges, hogy a Timber-Metal Kft. azért nem fizette ki a tartályokat, mert a szerződés, a
szerződésben nem is kellett, hogy fizessen, hiszen ebben nem ár van, hanem földmunkavégzés.
Ugye ez is előfordulhat. A magam részéről nem akarok jogi szempontból olyan kijelentéseket
tenni, amelyek esetleg nem állnák meg a helyüket. Nyilván ez a nyomozó hatóságok dolga.
Igazából a jegyzőkönyvek ismertetésének sincs túl sok értelme. Ezt meg kellene akkor tennünk,
amikor majd Kozma György Képviselő Úr is jelen lesz az ülésen. Én a magam részéről ezt a
részét le is zárnám. Ellenben megkérdezném Tisztelettel Bendes István Jegyző Urat, hogy egy
olyan esetben, amikor az Önkormányzatnak tudomására jut, hogy egy korábbi alpolgármester a
polgármester, a hivatal és a képviselő-testület megkerülése nélkül saját maga egy szerződést aláír.

Kovács   László     alpolgármester: Megkerülésével. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megkerülésével  egy szerződést aláír, a szerződésre egy pecsét
kerül, a szerződés tartalma nincs összhangban azzal, amelyet a Képviselő-testület döntött el, amely
más tartalommal a későbbiekben megkötésre került, egy ilyen helyzetben mi az, amit Jegyző Úr
javasol, hogy mit kellene, tegyen egy Képviselő-testület?

Bendes   István     jegyző: Nem könnyű erre válaszolni, ugyanis a Képviselő-testület csak politikai
döntést hozhat. Jogi döntés, amit a Képviselő-testület hozhat és indokolt lenne, hogy új feljelentést
tenni az új ismeretek függvényében. Megküldtük mindenkinek az anyagot, átolvashatták, hogy
jelen esetben a nyomozás megszűnt. Annyit megtettünk, hogy mind az ügyészségnek, mind a
rendőrségnek ezt a számunkra nem ismert szerződést megküldtük. Csak megküldtük, igazából
tájékoztatás jelleggel, hiszen a Képviselő-testület egyéb vonatkozásban még döntést nem hozott.
Tehát azért az javasolt és indokolt, hogy a Képviselő-testület hozzon arról határozatot, hogy a
polgármestert hatalmazza fel, hogy a feljelentést megtegye. Az ügy további folytatását a rendőrség



tegye meg. Nyilván szeretné mindenki tisztán látni ezt a helyzetet. Egyéb vonatkozásban, mert
gondolom, erre gondol a Polgármester Úr, egyeztetett velem az ülés előtt ilyen vonatkozásban,
hogy, mit lehet tenni? Milyen jogi lehetőségek vannak jelen pillanatban a Képviselő-testület
vonatkozásában 1-1 képviselő társuk felé? Tudomásul kell venni mindenkinek, mind az
országgyűlési képviselőkre, mind a helyi képviselőkre a törvények úgy vonatkoznak, hogy nem él
a  visszahívás intézménye, csak abban az esetben válik méltatlanná egy képviselő, ha jogerős
bírósági ítélet mond ki valamilyen bűncselekményt. Önmagában, hogy vélelmez, gondol bárki,
bármit, ez nem ad elegendő jogalapot arra, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete ilyen fajta
kezdeményezésre, méltatlansági intézményével élhessen, ezt az Ötv. nem teszi lehetővé. Teljesen
korrektül meghatározza, hogy csakis kizárólag jogerős bírói döntés ismeretében. Felvetődött, hogy
mi egyebet lehet tenni? Nyilván kérni kell a rendőrségen ennek az ügynek a folytatását, meg az
ügyészséget is, hogy vizsgálja ki.  

Holczinger László képviselő elhagyta az üléstermet. 

A  másik  lehetőség,  hogy  a  Képviselő-testületnek  a  tagjaival  szemben  egyetlen  eszköz  áll
rendelkezésre, ha ezzel élni kíván, hogy a Képviselő-testület választja meg bizottsága tagjait és hívja
vissza onnan őket. Tehát egy Bizottságban lévő tagságnak a sorsa a Képviselő-testület döntési
kompetenciájába tartozik.  Erre  van módja és  lehetősége a Tisztelt  Képviselő-testületnek,  hogy
képviselőjét a Bizottságból visszahívja. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Köszönöm szépen. Három határozati javaslatom lesz. Szeretném,
ha megvárnánk Holczinger László Képviselő Urat, hogy ő is részt tudjon venni a szavazásban,
úgyhogy addig szünetet rendelek el. 

Szünet

Szünet után

Holczinger László képviselő is visszaérkezett az üléstermet. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Köszöntök mindenkit a szünet után. A 7 fő Képviselő-testületből
6 fő jelen van. Három  határozati javaslatom lenne. Lényegében a Jegyző Úr elmondta az
Önkormányzat lehetőségeit. Az első határozati javaslatom az lenne, hogy kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy hatalmazzák fel a polgármestert, hogy az új dokumentumokra való
tekintettel, a NAV megkeresésére, illetve az általunk megismert korábbi szerződésre tekintettel,
amit Kozma György alpolgármesterként jegyzett ezzel kapcsolatban a jogi lépéseket megtegyük,
hiszen a nyomozást lezárták, tekintettel arra, hogy nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű
bizonyíték.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-
testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Timber-Metal Kft. olajtartályok ügyében előkerült új
dokumentumok alapján a feljelentést tegye meg. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: azonnal, folyamatos



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

219/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Timber-
Metal Kft. olajtartályok ügyében előkerült új dokumentumok alapján a
feljelentést tegye meg. 

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

 Határidő: azonnal, folyamatos

Ferenczi    Gábor     polgármester: A következő határozati javaslatom az lenne, amit már az előző
ülésen is jeleztem, hogy arra nincs lehetőség a mai jogrend alapján, hogy egy képviselőt, legyen
az önkormányzati, akár megyei közgyűlési vagy akár országgyűlési képviselő, hogy visszahívjunk
a mandátumától. De arra van lehetőség, hogy mivel a Képviselő-testület maga határozza meg a
Bizottságainak az összetételét, ezért javaslom, hogy Kozma György képviselő urat a Gazdasági
Bizottságból a Képviselő-testület hívja vissza.

Kovács   László     alpolgármester: Kérdésem lenne Jegyző Úrhoz. Ha ezt megtesszük, gyakorlatilag
nem egy ítéletet hozunk?

Ferenczi   Gábor     polgármester: Bizalomvesztés. 

Bendes   István     jegyző: Ez már politika. 

Kovács    László     alpolgármester: Múltkor  is elmondtam, semmi olyat nem vagyok hajlandó
támogatni, ami mögött bármi olyan szabálytalanság vagy még súlyosabb dolog van. Viszont ezzel
kapcsolatban, hogy én döntést tudjak hozni, meghallgatnám a másik felet is. Ugyanis ebben a
jegyzőkönyvben vannak olyan dolgok, amik ellentmondóak. Nekem rengeteg kérdésem lenne
ezzel kapcsolatban. Legyünk őszinték ez a téma nem öregbíti Devecser város hírnevét. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Én elnézést kértek, de mi hivatalból kénytelenek vagyunk ezzel
foglalkozni. 

Kovács   László     alpolgármester: Azt gondolom, hogy kell is. Tisztázni kell a dolgokat. Egyszer és
mindenkorra le kellene zárni. Erre jó ez a feljelentés, támogattam is maximálisan. Az viszont,
hogy én ítéletet hozzak, és azt mondjam, hogy xy hibás, akár a szerződés aláírásában, akár
bármiben, hiszen a Képviselő-testület is utólag hozott határozatot, amikor már a tartályok
elmentek. Még egy megdöbbentő dolog, hogy az akkori Képviselő-testületből senki nem volt kint
és nem látta. Bocsássa meg a világ, mégis úgy érzem, hogy tőlem azt kérnék, hogy nyilvánosan
akasszunk fel egy embert anélkül, hogy meghallgattatott volna. Én hallottam, amikor kimentünk,
hogy, ha nem lenne bűnös, akkor itt lenne. Én úgy tudom nem is tartózkodik Magyarországon. Se
a Polgármester Úr ellen nem vagyok, se a Kozma György mellett nem vagyok, én a tisztességes
eljárás mellett vagyok. Legalább ennyi adassék meg, és akkor tegyünk lépéseket, ha egyértelműen
kiderül, hogy ezekről valóban senki nem tudott. Van az egyikben egy részlet, amikor Polgármester
Úr lenyilatkozod vallomásban, hogy te nem tudsz ezekről, hiszen ezzel a dologgal Kozma György



Alpolgármester Úr volt megbízva.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Így van.

Kovács    László     alpolgármester: Én  nem látok még kristálytisztán. A kérdéseim azok
döbbenetesek, hogy hogyan lehetett ezt így megcsinálni? Én ezért fogok a felvetésedre nemmel
szavazni. Én nem fogok most ítéletet hirdetni. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Alpolgármester Úrnak szíve joga. Mindenképpen felteszem
szavazásra. Úgy gondolom, mivel mi részünkről igen korlátozottak a lehetőségek, ezzel a
lehetőséggel az a minimum, hogy a Képviselő-testület él. Az már az Önök választása, hogy ezt
megszavazzák vagy nem. Egyet hadd pontosítsak, és én nem akarok vitát generálni, szeretném ezt
a napirendi pontot lezárni a következő ülésen nyilván lesz lehetőség, hogy a nyomozati anyagokat,
illetve a jegyzőkönyveket kivesézzük. Ez nem igaz így, hogy a Képviselő-testületből nem volt kint
senki a helyszínen, mert volt kint a helyszínen. Ezt a nyomozati anyagok is alátámasztják és az
előző ülésen ismertettem azt, hogy a nyomozás alkalmával 3 határozat is érkezett az
Önkormányzathoz és mind a három ügyészségi határozat tartalmazta azt, hogy az áttekintett
dokumentumok, bizonyítékok alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat részéről Kozma
György akkori alpolgármester volt a kapcsolattartó és az ügyintéző. Ezt háromszor is leírta a
nyomozó hatóság. Nem akarom ragozni, még egyszer fel fogom tenni a kérdést. 

Bognár   Ferencné     képviselő: Az Alpolgármester Úr, mikor Alpolgármester lett én hívtam fel a
figyelmet arra, hogy nincs aláírási joga. Elnézést kérek tőled, de nem szerettem volna, hogyha az a
hír járna, hogy az alpolgármester vezeti a Polgármesteri Hivatalt, mint a múlt időben. Szemtől
szemben én ezt vállalom. Én ezt mindenhol kihangsúlyoztam, vissza lehet olvasni a
jegyzőkönyveket. Kérdésem lenne a Jegyző Úrhoz. Csak képviselőre vonatkozik, hogy visszahívni
a bizottságból, itt nagy csinnadratta van? Mert annak idején ez Vörös Tiborra nem vonatkozott? A
Vörös Tibor hibákra hívta fel a figyelmet, hiányosságokra hívta fel a figyelmet és nyíltan alázták
meg azt az idős embert. 

Óvári   Márton     képviselő: Nem aláztuk meg, konkrétan kurva anyázott. Ki merem mondani, így
beszélt a Képviselő Társaival. 

Bognár   Ferencné     képviselő: Igenis volt neki oka, hogy miért. 

Óvári   Márton     képviselő: Erre nincs ok. 

Bognár    Ferencné     képviselő: Senki nem hallotta meg azokat a dolgokat, amiket most se
hallgatnak meg. A másik, hogy senki nem nézte végig azokat a hangfelvételeket, bármit, amiben a
Polgármester Úr is meg lett zsarolva. 

Óvári    Márton     képviselő: Akkor ezt a zsarolás témát szeretném tisztázni, ha már Képviselő
Asszony felhozta. Milyen zsarolás történt?

Bognár   Ferencné     képviselő: Lesz róla szó. Én most csak a képviselőségre hivatkozok, hogy nem
a Képviselő-testületből akarja felállítani.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Bocsánat  Képviselő Asszony, nem, nem akarja, akarná, csak
jogilag nem teheti. Azért ezt pontosítsuk. Jegyző Úr elmondta feljelentést tudunk tenni és a
bizottságokból tudjuk felállítani. 



Bognár   Ferencné     képviselő: Ez lett volna a kérdésem a Jegyző Úrhoz. Vörös Tiborra ez nem
vonatkozott? Nagyon jól végezte a munkáját és esze is volt hozzá. 

Kovács    László     alpolgármester: Képviselő  Asszonynak csak egy rövid reagálás. Nem én
irányítottam a Hivatalt, hanem Jegyző Úr irányítja most is és a jövőben is ő fogja. A Vörös Tibor
Úr ügyében nem voltam tagja a Képviselő-testületnek, de ugyanígy szavaztam volna, mint most
fogok szavazni. 

Bognár   Ferencné     képviselő: Köszönöm, ez egy frappáns válasz volt. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Szerintem felesleges túlragozni, megmagyarázni. Megállapítom,
hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel,
ki ért egyet azzal, hogy Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kozma György
István képviselő Gazdasági és Ügyrendi Bizottságban lévő tagságát visszavonja.

220/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2  igen,  2  nem
szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  Kozma  György  István  képviselő
Gazdasági és Ügyrendi Bizottságban lévő tagságának visszavonását nem
támogatja. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy Devecser Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Kozma György István képviselő Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottságban lévő tagságát visszavonja. 

221/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

Devecser  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen, 2 nem
szavazattal, 2 tartózkodás mellett Kozma György István képviselő
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságban lévő tagságának visszavonását
nem támogatja. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Annyi kiegészítésem nekem is lenne, hogy ha visszanézzük, mert
egyébként én is készültem. Itt van az a testületi ülés, amikor Vörös Tibor vissza lett hívva a
Gazdasági Bizottságból. Én azt tartom érdekesnek, hogy akkor lényegében az indoklás az volt,
Holczinger László Bizottsági Elnök Úrnak az indoklása az volt, de megkeresem, mert az ember
nem mondjon olyat, ami nem áll meg. „Holczinger László Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
elnöke; képviselő: Szeretném javasolni a polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek, hogy a
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjának, Vörös Tibornak a tagságát vonja vissza tekintettel a
hétfői Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén a magatartása az kívánni valót hagy maga után.
Énvelem ilyen tisztességtelenül nagyon régen beszéltek. Én nem tűröm el, hogy az ülésen ilyen
tisztességtelenül nyilvánuljon meg valaki. Én azt kérném, hogy a Képviselő-testület fontolja meg és
vonja vissza ezt a megbízatást és a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság normális körülmények között
tudjon tevékenykedni. Köszönöm szépen.”  Tehát  Vörös Tibor Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
külsős tagja esetében, mint ahogy a jegyzőkönyv erről tanúskodik elegendő volt indoknak az,



hogy a képviselők szerint tisztességtelenül viselkedett egy ülésen. Akkor megkérdezem, hogy egy
olyan szerződés esetében, amit egy Alpolgármester a Polgármester, a  Képviselő-testület, és a
Hivatal megkerülésével teljesen más tartalommal, mit egy később legálisan megkötött
önkormányzati szerződés, aláír, pecsét kerül rá, földmunkavégzés van benne, nem összeg, egy
ilyen a NAV-tól előkerül és egy ilyen esetben nem érezzük indokoltnak, hogy a Képviselő Urat a
Bizottságból hívjuk vissza. Maximálisan egyetértek Képviselő Asszonnyal, hogy itt valamilyen
kettős mérce van. És van egy másik fonal, amit szintén fontos elmondani. Itt elnézést kérek
Szentes Gáborné kolléganőmtől, hogy az ő neve is elhangzik. Szerintem kolléganőm tudna arról
nyilatkozni, hogy Kozma György korábbi alpolgármester milyen hangnemben beszélt vele, meg
másokkal a hivatalban. Hogyha ez elég ahhoz, hogy valakit visszahívjunk a bizottságból, hogy
milyen hangnemben beszél a kollégával, akkor azt gondolom, hogy azért a hangnemért is vissza
lehetne hívni a bizottságból, amilyen hangnemet megengedett magának Szentes Gábornéval
szemben csak azért, mert a kolléganőm felhívta a figyelmét, hogy valami nem kerek a
szerződésekkel kapcsolatban, sem a tartályokkal, sem pedig a csarnokkal. Korábbi Alpolgármester
Úr teljesen magából kikelve sérelmezte, hogy miért nem kerül már aláírásra a szerződés. Hát most
választ kaptunk rá, hogy miért annyira sürgős, hiszen már akkor időcsúszásban volt az akkori
Alpolgármester Úr, hiszen ő már 2015. 02. 20.-án aláírt egy szerződést, amit valami oknál fogva
úgy érzett, hogy a Képviselő-testület valamilyen szempontból hátráltat, hogy hivatalossá tegyük.
Ugye mi nem értettük ezt egészen addig, amíg 2 héttel ezelőtt a NAV meg nem küldte ezt a másik
szerződést. Erre a kérdésre is választ kaptunk, hogy Kozma György korábbi alpolgármester miért
támadta minden fronton Szentes Gáborné kolléganőt, miért szerepel ezekben a jegyzőkönyvekben
Szentes Gáborné neve, mint hogyha ő, mint ügyintéző lett volna felelős ezekért a tartályokért,
holott ő felhívta a Hivatal és az Önkormányzat figyelmét több furcsaságra. Ha hangnem probléma,
akkor azt gondolom a Hivatalon belüli hangnem is probléma lehet, nem csak egy Gazdasági
Bizottságon belüli probléma. Egy alpolgármester, a polgármester tudta és beleegyezése nélkül, egy
Képviselő-testület tudta és beleegyezése nélkül, valamint egy Hivatal tudta és beleegyezése nélkül
tehet-e olyat, hogy egy köztisztviselő ellen eljárást indít? Ugyanis Szentes Gáborné
kolléganőmmel az történt, hogy amikor fény derült a turpisságokra, csak gyanú szintjén a
tartályokkal, a csarnokkal kapcsolatban, akkor bizonyára Képviselő Társak emlékeznek arra, hogy
Szentes Gáborné kolléganő majdnem elment a hivatalból, még a számítógépét is lefoglaltatta
korábbi Alpolgármester Úr, arra hivatkozva, hogy a kolléganő otthon dolgozik és hazavisz az
Önkormányzattól adatokat. Hát könyörgöm, valóban dolgozik otthon, hiszen én is szoktam tőle az
este folyamán e-maileket kapni. Legyen már bocsánatos bűn, hogy valaki otthon dolgozik. Én is
szoktam és otthon is felveszem a telefont, ha keresnek, válaszolok az e-mailekre. Egy kicsit
nonszensz nem? Meg egy kicsit nonszensz az is, hogy Alpolgármester Úr, bizonyára emlékeznek
rá, hogy mikor Varsányi Gábor kertészünk egy utánfutónyi törmeléket szállított Ajkarendekről egy
fürdőszoba felújítás miatt Somlóvásárhelyre. Még a benzin is be volt fizetve a hivatalba.
Munkaidőn kívül kért segítséget a Startmunka-programtól, hiszen ő is ott dolgozik, a kollégák
segítenek. Nem tudom emlékeznek-e rá, hogy még házkutatást is kezdeményezett az
Alpolgármester Úr ezért az utánfutónyi törmelék miatt, amire egyébként volt legális lerakási
engedélye, volt legális szállítólevele, a benzin költség pedig be volt fizetve. Ez sem volt probléma,
hogy ez simán belefér. Nem akarom kommentálni, mindenki úgy szavaz, ahogy akar. Ezt a két
kérdést, hogy Kozma György Képviselő Urat hívjuk vissza a Bizottságokból a következő ülésen is
fel fogom tenni, és mindaddig fel fogom tenni, itt jelzem Jegyző Úrnak, hogy legyen szíves
folyamatosan a napirendi tervezet részeként kezelni, amíg a Képviselő Urat a Tisztelt Képviselő
Társak a Gazdasági, és a Kulturális Bizottságból vissza nem hívják. A következő testületi ülésen is
lesz idő ezeket a kérdéseket boncolgatni. Senkinek nem akarom a délutáni idejét elvenni. 

Óvári    Márton     képviselő: Ha ez a szerződés valóban igaz, akkor az Alpolgármester Úrral úgy
fogunk szavazni. De jelen pillanatban én ebben akkor fogok bízni, ha egy tényleg olyan személy



megmondja, hogy ez az ő részéről nem került aláírásra. Akár lehet hamisítvány is. Nincs itt az
ember, tisztességes ez? Tegyünk egy rendkívüli ülést jövő hétre csak emiatt és akkor védje meg
magát. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Nem tartunk rendkívülit, mert fontosnak tartom, hogy minden
ülésünk tv közvetítésben legyen.

Óvári   Márton     képviselő: Múlt héten is meg tudta ezt oldani Polgármester Úr. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Úgy igen, de nyilvánosan. 

Óvári   Márton     képviselő: Én úgy értettem, nyilvános rendkívüli. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Egyébként meg nem fogom a nyarat azzal tölteni, hogy egy ilyen
szerződéssel foglalkozzak. 

Óvári   Márton     képviselő: Dehogynem. Az az igazság Polgármester Úr, hogy ha ezt az energiát a
város fejlesztésére fordítaná. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: A NAV-tól érkezett. 

Óvári   Márton     képviselő: Hogyha a NAV-nak leadott ő egy hamisítványt? Gyerekek, hol éltek?

Bognár   Ferencné     képviselő: Na, annak aztán le lehet. 

Óvári    Márton     képviselő: Addig nem mondok semmilyen véleményt, amíg ő meg nem védte
magát. Lehet, neki van igaza, ti meg egyből elássátok. Utána meg mindenki fel lesz jelentve
becsületsértésért. Én nem akarok ott lenni még egyszer semmilyen szembesítésen, de megint
mehetek. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: A véleményemet elmondtam, nem fogom azzal tölteni az időnket,
hogy hetente összeülünk e miatt a szerződés miatt. Majd, ha lesz annyi napirendi pont, akkor majd
tartunk képviselő-testületi ülést. Talán arra majd eljön Képviselő Úr is. Azt gondolom, nem én
tehetek róla, hogy sem a mai ülésen, sem az előző ülésen nem volt jelen. A lehetősége megvolt
természetesen. 

Kovács   László     alpolgármester: Én azt gondolom, tényleg tovább kellene menni. Megértem azt
is, hogy Te most aztán mindenhonnan el akarod Őt tüntetni.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Elnézést,  de Devecser Város Önkormányzatához még gyanú
szintjén sem tapadhat egy ilyen szerződés. 

Kovács   László     alpolgármester: Még egyszer mondom, itt van, hogy te nyilatkozod. „Ferenczi
Gábor     polgármester: Kozma György tárgyalt velük, mert ő volt az üggyel megbízott személy.”

Ferenczi   Gábor     polgármester: Így van. 

Kovács   László     alpolgármester: Tehát valaki megbízta. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Hol szerepel az, hogy neki bármit is alá kellett írni. 



Kovács    László     alpolgármester: Én ezzel egyetértek, de hadd mondja már el itt ő is, hogy ez
hogyan történt, hogyan jutott el idáig, ha ő írta, stb.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Szavaztunk.

Kovács    László     alpolgármester: A  Vörös Tibor ügye, hiába javasolja, mondjuk a Gazdasági
Bizottság azt a döntést, ha te nem teszed fel szavazásra, akkor a testület nem dönt róla. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Fel kell tennem szavazásra, amit a többség dönt. 

Kovács    László     alpolgármester: Én  hallottam már olyat, amikor Te mondtad, hogy nem vagy
hajlandó feltenni bizonyos dolgokat. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Aztán mégis fel kellett tenni, mert Jegyző Úr feltette. 

Mayer   Gábor     képviselő: Aztán mégse lett feltéve, mert volt ilyen is. 

Kovács   László     alpolgármester: A másik az, hogy annak a viszálynak az elcsitítására is kellett
volna kísérletet tenni. Lehet le kellett volna külön ülni a Holczinger László Gazdasági Bizottsági
Elnök Úrral és külön Vörös Tiborral és akkor nem lett volna ez. Itt folyamatosan a
megszégyenítés van. Én azt gondolom, hogy ebbe mi is megszégyenülünk, ez méltatlan lassan
már. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Szerintem, akinek nem inge nem veszi magára. 

Kovács   László     alpolgármester: Devecser városának ez bizony egy koszos inge. 

Mayer    Gábor     képviselő: Vörös Tiborral kapcsolatban, ahogy Óvári Márton képviselő is
elmondta, ott azért tények voltak. Nem bizottsági taghoz méltóan viselkedett, és az Elnök Úrral
szemben is nem egy alkalommal, hanem több alkalommal egymás után. A harmadik, negyedik
alkalom után javasolta Elnök Úr, a saját Bizottságában nem tud együtt dolgozni ezzel az emberrel,
hanem folyamatosan vérig sérti a bizottsági üléseken. 

Bognár    Ferencné     képviselő: Mert  Kozma György Alpolgármester Úr nem tette folyamatosan
nyílt adásban a Polgármester Úrral, ugye?

Mayer   Gábor     képviselő: Ki választotta meg, bocsánat? 

Bognár   Ferencné     képviselő: Kit?

Mayer   Gábor     képviselő: A volt Alpolgármester Urat. Kivel indult egy csapatban? 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Már megint ez az egy csapat. 

Mayer   Gábor     képviselő: Ki bízta meg a Timber-Metal Kft.-s ügyekkel? 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Képviselő Úr tegyük már helyre ezt a dolgot. 

Mayer    Gábor     képviselő: Kozma György képviselőt azonnal vissza kell hívni a bizottsági



helyekről, mihelyst a bíróság erről a szerződésről kijelenti, hogy igen, vagy a Kozma György
Képviselő Úr úgy nyilatkozik, hogy igen ezt ő aláírta. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Egyet szeretnék kérni a legnagyobb tisztelettel, hogy kicsit
csillapodjunk le. Ne csináljunk már politikai ügyet abból, ami nem politikai ügy. Képviselő Úr
állandóan a Fidesz napszemüvegén keresztül nézi a világot. Már megint azzal jön, hogy kinek a
csapatában volt. Hány olyan képviselő-testületi ülés volt, ahol elmeséltem, hogy igen, sajnos
benéztük. Sosem volt tagja Kozma György Képviselő Úr annak a pártnak, aminek a tagja én és a
Képviselő Asszony vagyunk. Önök még sosem tévedtek?

Mayer   Gábor     képviselő: Vállaltuk érte a felelősséget. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Megkérdezem Képviselő Úr, ha már ilyen okosak vagyunk ezen
a képviselő-testületi ülésen, már megint politikát csinálunk abból, ami nem politika. Nem volt
sosem egy frakcióban a jelenlegi képviselővel?

Mayer   Gábor     képviselő: Nem, sosem.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Nem?

Mayer   Gábor     képviselő: Nem, még egy pártban sem sosem. Ha ezzel próbálnak vádolni, akkor
nagyon rossz úton jár. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Jó, rendben, örülök ennek. 

Kovács   László     alpolgármester: Az az igazság, amikor a Gyuri bekerült, Farnadi Gyula halála
utána a testületbe, akkor nem a miénk volt. Voltunk egy szórólapon, ahogy ti is mikor
megnyertétek a választást. Mi is voltunk, de a Gyuri nem került be a Képviselő-testületbe.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Mégse mondom, kivel volt egy csapatban. Alpolgármester Úrék
ilyen szerencsések voltak, nem tudok erre mit mondani. 

Kovács   László     alpolgármester: Nem voltunk szerencsések a Gyula halálával. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Nem  a Gyula halálával, hanem, hogy a Képviselő Úr csak
később került be. 

Kovács   László     alpolgármester: De nem is hozzánk jött, maradjunk ennyiben. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Ne vigyük el ebbe az irányba. 

Kovács   László     alpolgármester: Ez is tagadhatatlan, ne felejtse el senki, hogy hogyan került ide.
Most megszabadulnátok tőle mindenáron általunk. Én ehhez így a nevemet nem adom. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Alpolgármester  Úr, azt értsük már meg, hogy a Timber-Metal
Kft. ügy nem is volt kb. 1 éve napirenden, egészen addig, amíg a NAV-tól nem kaptunk egy
megkeresést. Ha mindenáron meg akarnánk a Képviselő Úrtól szabadulni, akkor minden ülésen
erről lett volna szó.

Kovács    László     alpolgármester: A  Képviselő Asszony mondta még egy választási kampány



ülésen, hogy az ártatlanság vélelme mindenkit megillet. Így van?

Bognár   Ferencné     képviselő: Így van. 

Kovács   László     alpolgármester: Ahogy Óvári Márton és Mayer Gábor képviselő elmondta, ha
bebizonyosodik, akkor minden további nélkül hozzá fogok járulni. 

Mayer   Gábor     képviselő: Így van. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Megmondom őszintén ennek az egésznek nincs értelme. Annyira
máshogy látjuk a világ dolgait, hogy ez így hosszútávon működni nem fog. Gondolkodjunk el
azon, hogy a Képviselő-testületet oszlassuk fel.

Óvári   Márton     képviselő: Tedd fel szavazásra. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Szépen feláll, és akkor el lehet dönteni, hogy mi lesz. 

Kovács   László     alpolgármester: Tedd fel szavazásra.

Óvári   Márton     képviselő: Tedd fel szavazásra.

Ferenczi   Gábor     polgármester: Felőlem feltehetjük most is. 

Dukán   Gabriella     aljegyző: Név szerint kell. Jegyző Úrnál van, név szerinti szavazó ív felolvassa.

Bendes   István     jegyző: A kérdésem az, hogy akkor Polgármester Úr felteszi szavazásra?

Ferenczi   Gábor     polgármester: Igen.

Dukán   Gabriella     aljegyző: Napirendre vegyétek fel. 

Bendes   István     jegyző: A vegyes ügyekbe. Akkor ezzel kezdjük? Lezárjuk az előzőt?

Dukán   Gabriella     aljegyző: Az le van zárva. 

Bendes   István     jegyző: Lezárod az előző napirendet?

Ferenczi    Gábor     polgármester: Ki  az, aki még hozzá szeretne szólni a Timber-Metal Kft.
ügyhöz? Ha nem, akkor a 15. napirendi pontot lezárom. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal,
hogy a Képviselő-testület a Vegyes ügyek keretében elsőként vegye napirendjére és tárgyalja meg
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete feloszlását.

A jelenlévő képviselők száma 6 fő, a döntéshozatalban 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetértett azzal, hogy a
Képviselő-testület a Vegyes ügyek keretében elsőként vegye napirendjére és tárgyalja
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete feloszlását.

16  ./     Napirendi     pont:



Vegyes ügyek

a) Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete feloszlása

Bendes   István     jegyző: Az SZMSZ-ünk szerint meghatározott névsorban kell felolvasni a neveket.
A válaszadás lehetősége a következő Tisztel Képviselők, igen, nem és tartózkodom. Az eredményt
pedig Polgármester Úrnak kell kihirdetni. A szavazás eredményét átadom neki, és ő fogja
tájékoztatni a lakosságot. Akkor elkezdeném.

1. Ferenczi Gábor:   Igen
2. Bognár Ferencné:              Igen
3. Holczinger László:            Nem
4. Kovács László:                  Igen
5. Mayer Gábor:                    Nem
6. Óvári Márton:                    Igen

Ferenczi   Gábor     polgármester: Akkor ezzel ki is mondtuk a feloszlást. A név szerinti szavazás
eredménye: 4 igen, 2 nem szavazattal feloszlattuk a Képviselő-testületet. 

222/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

Devecser  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján 2017. június 28. napjával megbízatásának
lejárta előtt név szerinti szavazással, 4 igen, 2 nem szavazattal, minősített
többséggel kimondja Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete
feloszlását. 

(A név szerinti szavazás íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Bendes    István     jegyző: Itt egy rövid tájékoztatást hadd tartsak a lakosság számára. Tisztelt
Lakosság, Tisztelt Képviselő-testület! Időközi választást kell kitűzni, ha az Önkormányzat
Képviselő-testülete kimondja a feloszlását. Az időközi választás időpontja a feloszlás kimondásától
számított 120. napon belül kell bekövetkeznie. A helyi választási bizottság ülését követően, az
üléstől számítva a 80-100. napra fogja kitűzni az időközi választást. Ezen 120 napon belül kell
megtörténnie, hogy mi összehívjuk a helyi választási bizottságot, amelyik napon ő össze tud ülni,
őneki viszont 120 napon belül további korlát időpontja van, 80-100. nap közé kell tennie, hogy
megvalósuljon az időközi választás. A polgármester választáshoz majd mi kihirdetjük, hogy az
aktuális, pillanatnyi választó jogosultak száma mennyi. A képviselőkre 1 % ajánlást kell
összeszedni, a polgármesterekre 3 %-ot. A szavazás napját, amit ki fog mondani a helyi választási
bizottság, annak 48. napja előtt fognak kimenni az értesítők. Az ajánlások, ajánló ívek átadása a
szavazást megelőző 48. napon történik. Akkor kezdődik, hogy begyűjtik az aláírásokat az ajánló
ívekre. A szavazás napja előtti 34. nap 16. óráig adják le számunkra  a hivatalba a választási
bizottság részére ezeket. Mi ezeket ellenőrizzük a népesség nyilvántartó rendszerben. 

Kovács   László     alpolgármester: Te erre készültél.

Bendes   István     jegyző: Már régóta. A hivatalos választási kampány a jelenlegi időközi választás



szerint úgy szól, hogy a választás napját megelőző 50. naptól történhet. Ezekről természetesen mi
elkészítjük a megfelelő  tájékoztatót. Ezt mind a  honlapon, mind a  képújságban nyilvánosságra
hozzuk. Még egy dolog van, amiről tájékoztatnom kell a Tisztelt Lakosságot és a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a helyi időközi választás költsége a helyi önkormányzatot terheli. Ennek
pontos költségét az országos választási iroda fogja velünk közölni, hiszen nem csak mi veszünk
részt ebben a folyamatban, hanem mind a területi, mind pedig az országos szerv ezen a napon
Devecser vonatkozásában üzemelni fog. Az addig lezajló folyamatokat is segítik, koordinálják.
Megkapjuk a megfelelő hivatalos dokumentumokat.  Például a névjegyzék pillanatnyi megfelelő
állását. Segítenek elkészíteni a szavazó lapokat. Ezekről folyamatában tájékoztatjuk a lakosságot
és Önöket, hogy milyen teendő vár Önökre a választás napjáig. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Köszönöm szépen Jegyző Úr a korrekt tájékoztatást. Megyünk
tovább a vegyes ügyekkel, van még néhány napirendi pont. 

b) Képviselői észrevételek, kérdések

Óvári   Márton     képviselő: Az első az amit felírtam magamnak, hogy mélységesen felháborít egy
dolog. Hajnalok hajnalán felkeltem és elmentem egy barátommal, mert az Önkormányzatnak
felajánlottak egy Renault  Espace típusú autót, ezt a saját költségemen Mosonmagyaróvárról
elszállítottam ide és a barátommal, aki pénzt és időt nem kímélve húzta a trélert, mert ugye úgy
szabályos, tele volt használható alkatrészekkel és úgy kellett megtudnom, hogy a Polgármester Úr
szó nélkül ezt átadta a tűzoltóságnak felgyújtásra. Na, most egy kérdést, hogy mivel tartozom,
szívesen fogadtam volna, mert Mosonmagyaróvár trélerrel oda-vissza nem két forint és én ezt
önzetlenül, szó nélkül megtettem. Minimum annyi megilletett volna, hogy megkérdezze, hogy
felgyújthatjuk-e, ezt megköszöntem volna. Ebbe szeretnék egy korrekt választ kapni Polgármester
Úrtól, hogy mégis hogyan gondolta. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Tehát, hogy mindenki értse miről is van szó. Két Renault Espace
autóról van szó. Az egyik működőképes állapotba került Devecserbe, a másik egy úgynevezett
donor volt, amit azért kaptunk meg ingyen, hogy a benne található alkatrészeket adott esetben
csere alkatrészként be tudjuk szerelni a még működő képes Renault
Espace-be. A kettő jármű került összesen 200.000,-Ft-ba. Az elmúlt 1,5 évben, amióta ez a két
jármű nálunk van, a donorból már minden használható részt kiszereltünk, amit adott meghibásodás
esetén fel tudtunk használni. Most a Város Napok előtt érkezett megkeresés a Devecseri Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettől, hogy a Tűzoltó Egyesületek Találkozójánál tudnánk-e segíteni, mint
Önkormányzat abban, hogy egy roncs autót biztosítanánk a gyakorlathoz, amit szétvágnak, illetve
felgyújtanak. Ekkor merült fel az ötlet, hogy ezt az autót, amiből már minden alkatrészt
kiszereltünk és amúgy is el kellett szállítani a Malom épületből, ezért logikusnak tűnt, hogy ha így
is úgy is el kell szállítani a MÉH  telepre, értéket nem képvisel, akkor segítünk a Devecseri
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek azzal, hogy drága pénzért nem kell máshonnan roncs autót
hozatni. Ennyi a válaszom. Ahogy akkor megköszöntem és szerintem a Képviselő-testület is, hogy
szerzett autót, ezt most is megköszönöm. Azt gondolom, hogy ez az autó messze menőkig
kiszolgált, ennél többet már nem tudott tenni a településért. Ami alkatrész volt még benne azt
Varsányi Gábor és kollégái a Város Napok előtt kiszerelték belőle, tehát semmi olyan nem maradt,
ami később még használható lenne. 

Óvári   Márton     képviselő: Az egy működőképes motor volt. 



Ferenczi   Gábor     polgármester: Az nem volt működőképes.

Óvári   Márton     képviselő: Ki állapította meg róla? 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Egész egyszerűen nem ment az autó. 

Óvári   Márton     képviselő: Annak ezer oka van, hogy egy motor nem működik. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Képviselő Úr, az egy donor autó volt. Ennek az autónak ősszel le
fog járni a műszakija, de tekintettel arra, hogy az az autó már semmilyen értéket nem képvisel, és
annyi mindent kellene rajta javítani, hogy én a magam részéről nem javaslom, hogy a műszakit
kifizesse a város. Amíg még megy, használjuk házon belül, a Meggyeserdőn belül szállításra és
akkor nem kell leműszakiztatni. Egyszerűen nincs értelme rákölteni. 

Óvári    Márton     képviselő: Meg  szeretném kérdezni, hogy a százhalombattai küldöttséggel
kapcsolatban milyen fejlemények vannak? Úgy tudom megnézték a házat, amit tőlük kaptunk a
Vörösiszap alkalmával.  Mindenféle mendemonda van a fogadásukkal kapcsolatban. Erről
szeretnék tájékoztatást kapni. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Én kérnék egy kis segítséget, milyen százhalombattai küldöttség?
Én három küldöttséget fogadtam az elmúlt 2 hétben. Egy küldöttséget Padéjról, egy küldöttséget
Ausztriából és egy küldöttséget a NATO, illetve a Magyar Honvédség részéről tegnap. 

Dukán   Gabriella     aljegyző: A Kapcsos Krisztina, ugye Ő a Polgármester Úrnak a titkárnője, most
nem  tudom  melyik  alkalommal  volt,  hogy  a  Szentesné  Ági  javaslatára  megkérdezett, mert
Százhalombattáról, vagy a polgármester vagy az alpolgármester eljönne és megnézné a házat. Ők
kimondottan azokat keresték, akik bent laknak, kik azok és hogyan tudják felvenni a kapcsolatot
velük. A Krisztina gondolom tájékoztatta Őket, ugye Borsath Balázsék  azok,  akik bérlik az
ingatlant  az  Önkormányzattól. Én ennyi információval rendelkezem. Hogy ők ezt hogyan
beszélték meg nem tudom. Kimondottan személyesen azokat keresték, akik bérlik az ingatlant az
Önkormányzattól,  mert  gondolom,  mivel  laknak  benne  személyesen velük szerettek volna
találkozni és abban az időpontban, amikor a lakóknak is megfelel. 

Óvári   Márton     képviselő: Jó, rendben, akkor a lakók fogadták Őket. Köszönjük meg nekik, amit
a vörösiszap kor nyújtottak.

Dukán   Gabriella     aljegyző: Gondolom erre jártak, terveztek erre jönni és akkor megnézik, hiszen
nagy beruházás volt, amit tőlük kaptunk. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Új információ.

Dukán   Gabriella     aljegyző: Nem voltál akkor. 

Óvári   Márton     képviselő: A gumi őrleményes cég, az Oktogon Rubber & Tyre Hulladékszállítási
és Kereskedelmi Kft.-től olyan ígéretet kaptunk, még nem is tudom talán januárban kértem, hogy
egy területi helyszíni bejárást tehetnénk a cég területén. Akkor ez meg lett ígérve, hogy közösen
Képviselők megnézhetjük, hogy milyen körülmények között, mekkora használt gumi van tárolva.
Ez még mindig nem történt meg. Annak tükrében van aggodalmam, hogy a cégközlönyben volt
eljárás ezzel a céggel kapcsolatban. Nem szeretnénk,  ha az  a gumi  ott maradna, vagy bármi
probléma felmerülne ezzel kapcsolatban. 



Ferenczi    Gábor     polgármester: Jegyző  Urat megkérjük, hogy szervezze meg ezt a találkozót,
szerintem ennek akadálya senki részéről nincs. 

Bendes   István     jegyző: Mindenkit körbe telefonálunk, és amelyik jó lesz. 

Óvári   Márton     képviselő: Szlalommal kapcsolatban örülök, hogy ilyen színvonalas rendezvényt
tudtak tartani a szervezők, illetve köszönjük is a munkájukat. Azt szeretném kérni, hogy a
Hunyadi utcában a padkát javítsuk ki. Egy szlalomozó autó kivitt egy félméteres részt. Nem
tudom, hogy máshol történt-e probléma, de mindenképpen javítsuk ki. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Annyival  egészíteném ki Képviselő Úrnak a felvetését, hogy
tekintettel arra, hogy a szerződésünkben szerepel, hogy bármilyen jellegű kárért a szervező
Sportegyesület vállalja az anyagi felelősséget, ezért tőlük kérjük, hogy térítse meg az
Önkormányzat irányába. 

Óvári   Márton     képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen felvetettem, hogy Devecser várost elhagyva
a 8-s főút irányában van egy Szentháromság szobor. Én találkoztam egy restaurátorral, aki adott is
egy ajánlatot, amit nem akarok odaadni. Az a tisztességes, ha nem látjuk, hogy milyen összegek
szerepelnek benne. Viszont kérjünk be még ajánlatokat. Eljött az ideje, hogy rendbe hozzuk ezt a
Szentháromság szobrot. Még meg lesz keresve 2-3 cég és kérünk be árajánlatot ezzel
kapcsolatban, esetleg az Alpolgármester Úr felveszi a kapcsolatot az Atyával, hogy mondjuk
támogatják-e az áthelyezést is. Esetleg ha ott később csomóponti áthelyezés lesz, akkor jobb, ha
elkerül onnan. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Igen,  abszolút egyetértek. Én is egy ideje azon gondolkodom,
hogy hogyan lehetne az összes Devecserben lévő keresztet felújítani. Ugye egyet sikerült az Arany
János utca végén tavaly, illetve kettőt, hiszen a Tik-hegyen ott is felújítottuk az emlékművet. Ennél
a keresztnél az a probléma, hogy ezt mindenféleképpen egy fedett helyen kellene elhelyezni,
tekintettel az anyagára. Gyorsítja a folyamatot, hogy a 8-as főút mellett van. Homokkőből van és,
ha jól emlékszem a Parlamentnek a külső homlokzata is homokkőből volt egészen addig, amíg ki
nem cserélték időt állóbbra. Hiába újítjuk fel, a Képviselő-testületnek kell valami fedett helyet
keresnie. 

Mayer   Gábor     képviselő: Nem a Képviselő-testületnek kell ezt megkeresni, hanem az Atyával
kell beszélni, ő megmondja, hova lenne célszerű. 

Óvári   Márton     képviselő: A szoborról elég keveset tudni, viszont a műemléki jegyzék nem tartja
számon és védettséget sem élvez. Amúgy ilyen van Somlóvásárhely központjában, teljesen jó
állapotban. Köszönöm szépen, csak ennyit szerettem volna. 

c) Devecseri Ujság technikai eszközbeszerzése

Ferenczi    Gábor     polgármester: Felolvasom a  Devecseri Ujság technikai eszközbeszerzésére
vonatkozó kérelemről szóló levelet. (Ferenczi Gábor polgármester felolvassa a levelet, mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Holczinger  László  képviselő;  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: A  Bizottság



megtárgyalta és egyhangúlag javasolj a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

Mayer    Gábor     képviselő: Hadd,  egészítsem ki azzal, hogy a fényképező géphez vannak-e
tartozékok, mert mi is belefutottunk, hogy egy garnitúra memóriakártya, akkumulátor nem volt.
Ez 10.000,-Ft-tal megnöveli a költséget, de vegye meg a Művelődési Ház. 

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház Devecseri Ujság
technikai eszközbeszerzéséhez a kérelemben foglaltak szerint járuljon  hozzá.  A Képviselő-
testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésén belül a 083030
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása kormányzati funkció „Dologi és egyéb folyó kiadások”
költségvetési sorát a beszerezni kívánt eszközök árával emelje meg azzal, hogy a kérelemben
foglaltakon felül engedélyezze plusz memóriakártya és akkumulátor beszerzését.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről az intézmény
igazgatóját értesítse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ 2017. július 15.

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

223/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési
Ház Devecseri Ujság technikai eszközbeszerzéséhez a kérelemben
foglaltak szerint hozzájárul. A Képviselő-testület a Devecseri Városi
Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésén belül a 083030 Folyóirat,
időszaki kiadvány kiadása kormányzati funkció „Dologi és egyéb
folyó kiadások”  költségvetési sorát a beszerezni kívánt eszközök
árával megemeli azzal, hogy a kérelemben foglaltakon felül
engedélyezi plusz memóriakártya és akkumulátor beszerzését.

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

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

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

d) Fiatalok Éjszakája

Ferenczi   Gábor     polgármester: Felolvasom a devecseri fiatalság nevében írt kérelmet. (Ferenczi
Gábor polgármester felolvassa a kérelmet, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)



Bendes   István     jegyző: Az ülés közben érkezett egy kiegészítés ehhez. Erről tegnap nem tudtunk
és borítja az egész elképzelést, vagy legalábbis kiegészíti. Az előadók, D.J.-k költségeit, illetve a
rendezvény helyszínének hangosításának fedezetét kérnék még plusz a Képviselő-testülettől. Az ő
általuk becsült költség 300.000,-Ft, ami a fellépők díja. Ezt még pluszba szeretnék kérni, ezt még
akkor nem tudták, amikor benyújtották. 

Kovács   László     alpolgármester: Javaslom, hogy adjuk így vissza a Bizottságnak. 

Holczinger László képviselő;  Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság tegnap
tárgyalta. Vegyék fel a kapcsolatot egy vendéglátó vállalkozóval és a vendéglátó egységgel közösen
szervezzék meg. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Mi abban maradtunk, hogy továbbítom a testület felé. A másik
az, hogy a kérelemben szerepel több előadó, én kértem, hogy szerezzenek be árajánlatokat, hogy
ezek az előadók mennyiért jönnének el. Legyen egy becsült költségvetése ennek a rendezvények.
Mert az szép és jó, hogy belépő díjak, de mi van, ha 20-an jönnek el, mert ilyen esetben ott áll az
Önkormányzat, hogy az 1.000.000,-Ft-os fellépő díjat miből fizeti ki. Azt szeretném Tisztelettel
kérni, hogy legyen árajánlat, ebben segítsen a Művelődési Ház a fiataloknak, hogy beszerezzék és
utána a Bizottságunk újra tárgyalja, a költségtervezettel kiegészített kérelmet, utána hozzuk vissza
a Képviselő-testület elé.

Több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.
 
Ferenczi  Gábor polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület Horváth Éva és a devecseri fiatalok kérelmét Fiatalok Éjszakájára
vonatkozóan tárgyalja meg. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Devecseri Városi Könyvtár és
Művelődési Ház közreműködésével vizsgálja meg a kérelemben foglalt rendezvény
megtartásának lehetőségét és kérjenek be árajánlatokat a fellépők vonatkozásában. Ezt
követően a kérelem ismételten kerüljön a Képviselő-testület elé megtárgyalásra. 
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ azonnal, folyamatos

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

224/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület Horváth Éva és a devecseri fiatalok kérelmét
Fiatalok Éjszakájára vonatkozóan megtárgyalta. 

2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház közreműködésével
vizsgálja meg a kérelemben foglalt rendezvény megtartásának
lehetőségét és kérjenek be árajánlatokat a fellépők vonatkozásában.
Ezt követően a kérelem ismételten kerüljön a Képviselő-testület elé
megtárgyalásra. 



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1./ azonnal
                  2./ azonnal, folyamatos

e) Ladányi Attila kérelme

Ferenczi    Gábor     polgármester: Felolvasom  Ladányi Attila kérelmét. (Ferenczi Gábor
polgármester felolvassa Ladányi Attila kérelmét, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A magam
részéről én ezt támogatnám, tekintettel arra, hogy a Startmunka-programban dolgozik,
állattenyésztő a végzettsége. Amúgy is a Meggyeserdőn vannak az állatok. Hallottam, hogy a
Bizottságnak más a véleménye. 

Holczinger László képviselő;  Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság tegnap
tárgyalta,  ott  lakásunk  nincsen.  Következetesnek  kell  leni,  hogy  bármilyen  épületben  lakást
alakítunk ki, annak következményei vannak. Nem egy egyszerű dolog, hogy sorban, kérelmekre
kialakítunk lakásokat, azoknak a feltételeit biztosítani kell. Ha történik valami, az Önkormányzatot
terheli a felelősség. Nincs olyan rész, ami a lakáshasználat feltételeit biztosítani tudja. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Igaz is, meg egyetértek Elnök Úrral, csak pont mi hoztunk arról
döntést, hogy egy másik kollégának, aki szintén a Startmunka-programban dolgozik és egy olyan
ingatlant adtunk lakhatásra, ami nem meríti ki a lakás fogalmát. Nem összkomfortos, viszont ez a
másik ember sem került utcára. Adott esetben azért érzem kicsinek a kockázatot, mert lehet úgy
kötni a szerződést, hogy addig, ameddig az Önkormányzatnál van alkalmazásban, hiszen ilyen
esetben a fizetéséből a bérleti díjat le tudjuk vonni. Ha úgy dönt a testület, hogy nem, én
akceptálom. 

Mayer    Gábor     képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy meg kellene vizsgálni, hogy a
honvédségi lakásoknál van-e üres esetleg, illetve oda költöztethető-e valaki. Fedél nélkül azért ne
legyenek devecseri emberek. Nézzünk már meg kint 1-2 helyet, ahol ki lehet alakítani. Esetleg
egy hangárt beáldozni, ahol 4 lakrészt ki lehetne alakítani szerény körülmények között és esetleg
ki lehet adni ezeket. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Itt is erről van szó. 

Mayer   Gábor     képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen arról volt szó, hogy ez nem lakás. Teljesen
alkalmatlan lakhatásra. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Jelen állás szerint, ha őszinték vagyunk, igen. De egy viszonylag
kisebb ráfordítással megoldható. Van ebben a honvédségi időből, fürdő helyiség, mert öltöző volt.
Van benne külön mellékhelyiség. A között kell választani, hogy valaki utcára kerül, ha az
Önkormányzatnak szerény lehetősége is van, de az egyik dolgozójának segíteni tud, akkor én az
utóbbit választanám. A szó szoros értelmében ez nem lakás, viszont én fix időre bevállalnám.
Nyilván nem akarom ezt a területet hosszú távon lakóparkként üzemeltetni, hiszen ma beszéltük
meg, hogy egy szabadidő parkot szeretnénk itt létrehozni. Lássuk be, hogy 2018. június 30-ig nem
tudunk olyan mértékű beruházást végrehajtani, hogy minket akadályozna egy állatgondozó, aki



amúgy is a területen dolgozik. 

Óvári   Márton     képviselő: Ha bármi probléma adódik, és nem tudod kirakni?

Ferenczi   Gábor     polgármester: Hát igen.

Bendes   István     jegyző: Én csak azt javasolnám, hogy jól gondolja át a testület. Mi vagyunk még
az építési hatóság is, és míg mi magunk nem merjük nyugodt szívvel azt mondani, hogy igen ez
lakható, lakás céljára megfelel és adódik egy probléma, azt a felelősséget le nem mossuk
magunkról. Tudjuk, nem egy egyszerű dolog az átminősítés, nem rég segítettünk az egyház
szervezetnek is. Ez az épület semmilyen követelménynek nem felel meg. Nem tudjuk a vizet, a
szennyvizet, a villanyt mérni és nincsen benne fűtés jelen pillanatban. Az, hogy van benne egy
vizesblokk az egy történet. Iszonyatos kockázatot vállalunk, ha valami baj történik a családdal is.
Vizsgáljuk meg, nézzük meg, próbáljuk meg a feltételrendszert oda alakítani, hogy az
átminősítését a hatóságunk megadhassa. Akkor csináljunk ilyet, hogy lakást adunk ki, ha megvan
az átminősítés. Gondoljunk bele, ott a fűtés is, akkor kéményt kell tenni. A Katasztrófavédelem
ma már nagyon komolyan vizsgálja.

Kovács   László     alpolgármester: Viszont, amit Bizottsági Elnök Úr mondott azt vizsgáljuk meg,
vegyük fel a kapcsolatot.

Bendes    István     jegyző: Igen, ide fel is írtam, a veszprémi honvédséggel van nekünk
kapcsolatrendszerünk. 

Holczinger László  képviselő: Szeretnénk elkerülni,  nehogy egy székpusztai  település  gondot
vegyünk a nyakunkba. Itt is több gyerek van, nyilván a közlekedési feltételeket biztosítani kell,
iskolába járás, óvodába járás. Nem egyszerű egy ilyen külterületi részen lakást biztosítani, mert az
Önkormányzat veszi nyakába a nyűgöt. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Igen ez egy fura dolog, mindenkinek igaza van a maga módján. 

Kovács   László     alpolgármester: Keressük meg a honvédségi lakásoknak a szolgáltatóját, hátha az
működik. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: A  honvédségi lakásokat maximum elkérhetjük, mert nem az
Önkormányzat tulajdonát képezik. 

Mayer   Gábor     képviselő: Ha odaadjuk ennek a családnak semmiképpen sem lakásbérletről lehet
szó, hanem, hogy helyiség bérlet vagy nem tudom. 

Bendes   István     jegyző: Keressük meg a honvédséget, maradjunk akkor ebben. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Akkor nem hozunk döntést. 

f) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Bendes    István     jegyző: Van nekünk egy folyamatban lévő érdekeltségnövelő pályázatunk, amit
minden évben beadunk. A kultúrház eszközének a beszerzésére. Erre meg is van a keret a



költségvetési rendeletünkbe, mert ezt Önök meghatározták. Most a pályázati kiírásba betettek egy
olyan mondatot, hogy nem elég, hogy a költségvetési rendeletünkben ezt szerepeltetjük, hanem azt
kérik, hogy az érdekeltségnövelő 1.000.000,-Ft-ról való rendelkezés a pályázatra fordítódhasson,
ezt erősítse meg a Képviselő-testület egy határozattal, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy
az 1.000.000,-Ft-ot valóban érdekeltségnövelő pályázathoz használhassuk. Erre kérnénk ezt a
határozatot, ezt most kaptam, míg üléseztünk. Hiánypótlásként jött, hogy ezt még kérik. Nem
sokat szoktunk nyerni, de egy kis pénz mindig érkezik a Kultúrház részére ezen a címen. 

Ferenczi   Gábor     polgármester: Szeretne-e valaki hozzászólni?

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy Devecser Város
Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel  a polgármestert, hogy a Devecser Város
Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) Önkormányzati rendelete 6.
melléklet 238. sorában  meghatározott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eszköz
beszerzésére fordítható összegéből, 1.000.000,- Ft -ot használja fel könyvtári eszköz beszerzésre.

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

225/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

Devecser  Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Devecser Város Önkormányzat a 2017. évi
költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) Önkormányzati rendelete 6.
melléklet 238. sorában  meghatározott közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás eszköz beszerzésére fordítható
összegéből, 1.000.000,-  Ft -ot felhasználja könyvtári eszköz
beszerzésre.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: azonnal, folyamatos

g) Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017. évi vizsgálatai

Bendes   István     jegyző: Az előző képviselő-testületi ülés előtt ülésezett a bontó Bizottságunk. Van
nekünk egy hulladék udvarunk, ami megszűnt és ennek a monitoring vizsgálatát el kell végezni
szerencsére csak 2019-ig és utána e feladattól megszabadulunk. Erre érkezett be ajánlat, a
bizottság bontotta és azt mondta dobjuk vissza még egy körre hátha olcsóbb ajánlat érkezik. De
nem jött és a határidő lejárt. Azt javasolnánk és a Gazdasági Bizottsággal is tárgyaltuk, mivel a
határidő ketyeg és ki fogunk csúszni, hogy fogadjuk el a bontás eredményét és a Terratest Kft.
615.950,-Ft-ért végezze el, különben megbüntetnek minket. 

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



Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a
220/2012. (IV. 10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a
„Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017. évi vizsgálatai”  tárgyában kiírásra került
beszerzési eljárásra a Terratest Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) - Szente Zoltán
környezetvédelmi mérnök (7252 Attala, Kossuth L. utca 27.) által benyújtott ajánlat érvényes.
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve állapítsa meg, hogy a
220/2012. (IV. 10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján a
„Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017. évi vizsgálatai”  tárgyában kiírásra került
beszerzési eljárás nyertesének a Terratest Kft-t (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) - Szente
Zoltán környezetvédelmi mérnök (7252 Attala, Kossuth L. utca 27.) hirdeti ki tekintettel arra,
hogy a legalacsonyabb érvényes ajánlatot –  Bruttó 615.950,-Ft-ot –  a Terratest Kft. (8200
Veszprém, Házgyári út 1.) - Szente Zoltán környezetvédelmi mérnök (7252 Attala, Kossuth L.
utca 27.) tette.
3./  Képviselő-testület a „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017. évi vizsgálatai”
tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült vállalkozási díj
összegének fedezetéül az Önkormányzat költségvetését jelölje meg.
4./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a „Devecseri rekultivált
hulladéklerakó 2017. évi vizsgálataira” vonatkozó vállalkozási szerződést a Terratest Kft-vel
(8200 Veszprém, Házgyári út 1.) - Szente Zoltán környezetvédelmi mérnök (7252 Attala,
Kossuth L. utca 27.) meg kösse.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-4./ azonnal          

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

226/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve megállapítja, hogy a 220/2012. (IV. 10.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján
a „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017. évi vizsgálatai”
tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra a Terratest Kft. (8200
Veszprém, Házgyári út 1.) - Szente Zoltán környezetvédelmi mérnök
(7252 Attala, Kossuth L. utca 27.) által benyújtott ajánlat érvényes.

2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe
véve megállapítja, hogy a 220/2012. (IV. 10.) Kt. határozattal
elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján
a „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017. évi vizsgálatai”
tárgyában kiírásra került beszerzési eljárás nyertesének a Terratest



Kft-t (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) - Szente Zoltán
környezetvédelmi mérnök (7252 Attala, Kossuth L. utca 27.) hirdeti
ki tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb érvényes ajánlatot – Bruttó
615.950,-Ft-ot –  a Terratest Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) -
Szente Zoltán környezetvédelmi mérnök (7252 Attala, Kossuth L.
utca 27.) tette.

3./  Képviselő-testület a „Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017.
évi vizsgálatai”  tárgyában kiírásra került beszerzési eljárással
kapcsolatban felmerült vállalkozási díj összegének fedezetéül az
Önkormányzat költségvetését jelöli meg.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
„Devecseri rekultivált hulladéklerakó 2017. évi vizsgálataira”
vonatkozó vállalkozási szerződést a Terratest Kft-vel (8200
Veszprém, Házgyári út 1.) - Szente Zoltán környezetvédelmi mérnök
(7252 Attala, Kossuth L. utca 27.) meg kösse.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-4./ azonnal          

h) Fák gallyazása Devecser város területén

Bendes    István     jegyző: Felvetődött  a bizottsági ülésen és többen keresték a polgármestert és a
képviselőket, hogy az E.on levágta a fákat és rendezetlenül ott maradtak a területeken.
Megkerestük az E.on-t és azt a céget, aki a fakivágásokat csinálta és a héten elszállítják őket. A
miénk lehetne a levágott fa, de nem tartunk rá igényt és ezt jeleztük feléjük. 

i) Kutyakiállítás

Kovács   László     alpolgármester: Én a Képviselő-testület felhatalmazását szeretném kérni, meg a
Polgármester Úrnak is a beleegyezését. Augusztus 19-én megrendezésre kerül a kutyakiállítás, ami
idén is Sárosfőn lesz, ahol a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete mellett a Bakonyerdő Zrt.
a szponzora. Ehhez szeretném kérni a hozzájárulást, hogy ott a miniszter urat, államtitkár urat,
vendégeket köszönthessem. 

Óvári   Márton     képviselő: Nem lehetne újra ide visszahozni?

Kovács   László     alpolgármester: Idén már nem. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Tekintettel  arra, hogy Kovács László alpolgármester volt a
kapcsolattartó korábban is úgy tartanám korrektnek, hogy most is megkapja. Én annyival
egészíteném ki, hogy tavaly beszéltünk arról, hogy a Bakonyerdő Zrt. nagyon sok mindenben
támogatja a települést. Még ha csak gesztus jelleggel, de javasolnék 100.000,-Ft támogatást, hogy
járuljon hozzá a rendezvény lebonyolításához, amennyiben a hivatalunk lehetőségei ezt
megengedik. Nagyobb fa anyagot kaptunk, városi rendezvényekre felajánlást, fúvós zenekarunk
szállítását. Ez egy kisebb összeg, de gesztusként mindenképpen gyakorolni kellene az



önkormányzatnak. Egy olyan határozatot hozhatnánk, hogy az Önkormányzat 100.000,-Ft-tal
támogatja a rendezvényt, köszönjük, hogy Devecser hírét viszik.

Kovács    László     alpolgármester: Bocsánat, lehet, azon kellene elgondolkozni a 100.000,-Ft
erejéig, hogy vannak sokan, akik nem tudnak oda kijutni, az egyesületnek viszont van egy busza,
amit elindíthatnánk és járat lenne. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Akkor  én is kérek felhatalmazást, hogy megkérdezzem a
Bakonyerdő Zrt.-t, hogy mire szeretnék fordítani ezt a 100.000,-Ft-ot. Azt is elmondom, hogy
szállításra is használhatnák ezt. 

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy 
1./ A Képviselő-testület a Sárosfőn 2017. augusztus 19-én megrendezésre kerülő Devecseri
Kutyakiállítást 100.000,-Ft-tal támogassa, a devecseri lakosság részére a rendezvényre történő
kijutását  szükség  esetén  a  Devecseri  SE,  valamint  a  tanyagondnoki  szolgálat  buszának
igénybevételével segítse, amelynek fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítsa. 
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel Kovács László alpolgármestert, hogy az 1. pontban
jelzett  rendezvényen Devecser  Város  Önkormányzatát  képviselje,  és annak képviseletében
köszöntse a rendezvényre meghívottakat.
3./  A  Képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  jelzettek
érdekében  a  Bakonyerdő  Zrt.-vel  egyeztessen,  a  szükséges  intézkedéseket,  szerződéseket
kösse meg.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Kovács László alpolgármester
Határidő: 1.-3./ azonnal, folyamatos

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

227/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

1./ A Képviselő-testület a Sárosfőn 2017. augusztus 19-én
megrendezésre  kerülő Devecseri Kutyakiállítást 100.000,-Ft-tal
támogatja, a devecseri lakosság részére a rendezvényre történő
kijutását szükség esetén a Devecseri SE, valamint a tanyagondnoki
szolgálat buszának igénybevételével segíti, amelynek fedezetét az
Önkormányzat költségvetéséből biztosítja. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács László alpolgármestert,
hogy az 1. pontban jelzett rendezvényen Devecser Város
Önkormányzatát képviselje, és annak képviseletében köszöntse a
rendezvényre meghívottakat.

3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban jelzettek érdekében a Bakonyerdő Zrt.-vel egyeztessen, a
szükséges intézkedéseket, szerződéseket megkösse.



Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
              Kovács László alpolgármester

 Határidő: 1.-3./ azonnal, folyamatos
       

j) Asztaliteniszezők kérelme

Ferenczi    Gábor     polgármester: Megállapítom,  hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a
döntéshozatalban 6 fő vesz részt. Szavazásra teszem fel, ki ért egyet azzal, hogy a  Képviselő-
testület járuljon hozzá ahhoz, hogy Magvas András a napirendhez hozzászóljon.

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

228/2017. (VI. 28.) Kt. h a t á r o z a t:

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Magvas András az ülésen
hozzászóljon. 
                 

Magvas András: Mi megkaptuk a támogatást a tornaterem használatára, de arra nem tértünk ki,
hogy támogatást  is szeretnénk asztalok,  legalább 2 db és labdák. Ennek a megszervezését mi
megoldanánk, az anyagi részét kellene az Önkormányzatnak megoldania. Mi vállaltuk, hogy az
iskolába is lemegyünk és Mayer Gáborral már megbeszéltük, hogy a gyerekekkel is foglalkozunk.
Majd szeptemberben térünk erre vissza. Ez sajnos kimaradt az e-mailből, amit az Önkormányzatnak
küldtünk. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: Semmi  baj, annyi kérésem lehetne, mint az iskolakonyhánál,
hogy az élelmezésvezető felírta, hogy milyen eszközökre van szüksége, hogy ha itt is kapnánk egy
listát, hogy milyen eszközökre van szükség. Az is nagy segítség lenne, hogyha olyan kérne
árajánlatot, aki tudja milyen egy jó pingpong labda és ütő. 

Magvas András: Azt mi rendezzük. 

Ferenczi    Gábor     polgármester: A  Képviselő-testület nevében mondhatom, hogy partnerek
leszünk ebben. Nagyság rendileg mekkora összegre lenne kb. szükség?

Magvas András: 2 asztal kellene, darabja 100.000,-Ft.

Ferenczi   Gábor     polgármester: És ha egy keretösszeget megszavaznánk, mert nyár lesz, ki tudja,
mikor ülésezünk. Mondjuk 300.000,-Ft? A 300.000,-Ft-ról nem is kell képviselő-testületi döntés,
egy elvi határozatot hozunk, hogy támogatjuk. 

Óvári   Márton     képviselő: Technikailag a Sportegyesület veszi meg?

Ferenczi   Gábor     polgármester: Nem, mert a Sportegyesületnek jelenleg még nincs Asztalitenisz
Szakosztálya. Egyébként tervben van, hogy jó lenne. Ez  egy értékteremtő beruházás. Hálásak
vagyunk, hogy újra beindul Devecserben az asztalitenisz. Megállapítom,  hogy a jelenlévő
képviselők  száma 6  fő, a  döntéshozatalban 6  fő  vesz  részt. Szavazásra  teszem fel, ki  ért  egyet
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