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 J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestüle- 
tének 2011. január 26-án 13 órai kezdettel megtartott ülésérıl. 
 

 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkıné Remport Lilla, Budai 
Bernadett, Erdélyi Antal, Karádi Mihály, dr. Kovács Zoltán, Lukács Erzsébet, Nagyné 
Ferencz Mirtill, dr. Várnai Levente képviselık, Baranyai Attiláné dr. jegyzı. 
 
 Igazoltan távol maradtak: 
 
 Söptei Józsefné és Horváth Melinda képviselık. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
  
 Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat igazgatója, 
Bakó István, a Városgondnokság igazgatója, Sipos Tibor, a Celldömölki Mőszaki 
Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója, Danka Adél, a Celldömölki Városi Általános 
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója, Gasztonyiné Fódi Zita, a Városi 
Óvoda vezetıje, Dummel Ottó, Orbán Dóra, Farkas Gábor osztályvezetık, Kiss Lilla belsı 
ellenır, dr. Zömbik Viktória jogi szakreferens, továbbá 10 fı a lakosság részérıl. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
megválasztott 11 képviselı közül 9 fı jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
 Nagyné Ferenc Mirtill képviselı: 
 
 Kérte, hogy a 24. sz. folyó ügyet zárt ülésen tárgyalja a 
képviselıtestület. 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Ebben az ügyben a meghozott döntésrıl, majd nyílt ülésen 
tájékoztatást kell adni. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta, hogy a képviselıtestület a napirendet – a fenti 
javaslatnak megfelelıen – az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg: 
 
 NAPIREND: 
 

 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és 
a két ülés között történtekrıl. 

 
Elıadó: Fehér László polgármester 
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 2./ Folyó ügyek: 
 
 1./ A városi piac ügye. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 2./ 2011. évi költségvetés elıkészítése. 
 
 Elıadó: Fehér László polgármester 
 
 3./ A TV-Cell és az Új Kemenesalja átalakítása. 
 
 Elıadó: Fehér László polgármester 
 
 4./ Az óvodai beíratások idıpontjának meghatározása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 5./ A Városi Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 6./ Az általános iskolai beíratások idıpontjának meghatározása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 7./ Pályázat testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló  
 rendezvények támogatására. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 8./ Helyi önkormányzatok közmővelıdési érdekeltségnövelı  
 támogatása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 9./ A 2011. évi városi nagyrendezvények terve. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 10./ A Népjóléti Szolgálat 2011. évi intézményi és személyi  
 térítési díjainak megállapítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 11./ A tiszteletdíjas társadalmi szociális gondozás  
 tiszteletdíjának emelése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 



3 
 

 12./ Felnıttvédelmi segélyezés feladatának áthelyezése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 13./ A szociális és gyermekjóléti intézményfenntartó társulás  
 társulási megállapodásának módosítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 14./ Celldömölk városban 2011. évben a viziközmőhálózat  
 rekonstrukciós munkái. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 15./ Kereskedelmi és Hitelbank bérleti díja. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 16./ Önkormányzati tulajdonú terület értékesítése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 17./ Megbízás önkormányzati tulajdonú terület értékesítésére. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 18./ Terület felajánlása értékesítésre. (134. hrsz.) 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 19./ Cellcomp Kft és Kiniczky Mérnöki Iroda Kft kérelme  
 Celldömölk Város Helyi Építési Szabályzatának módosítására. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 20./ Erste Bank kérelme bank automata elhelyezésére. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 21./ Euroshow Kft közterület használati ügye. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 22./ Behajthatatlan követelés törlése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
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 23./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
 módosított 6/2007.(III.29.) sz. rendelet módosítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 24./ Tájékoztatás fakivágásról. 
 
 Elıadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 25./ Pénzügyi terv módosítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 A képviselıtestület a napirendet 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a 
két ülés között történtekrıl. 

 
Elıadó: Fehér László polgármester 

 
 A beszámoló írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A két ülés között történtekrıl az alábbiakban tájékoztatta a 
képviselıtestületet: 
December 
17. Délelıtt Vas Megye Közgyőlésének soros ülésén vett részt. 
 Délután a Vas Megyei Mozgássérültek Celldömölki Csoportja karácsonyi 

rendezvényén köszöntötte a résztvevıket. 
 
18. Az Új Barátok Alkoholizmusellenes Klub tartott évzáró ünnepséget, ahol Nagyné 

Ferencz Myrtill képviselıtársa vett részt a városvezetés képviseletében. 
 
20. A Népjóléti Szolgálat karácsonyi ünnepségén Söptei Józsefné alpolgármester 

képviselte a városvezetést. 
 
21. A Celldömölki Kistérség Közbiztonságáért Alapítvány ülésén vettem részt. Pályázatot 

nyújtottak be a vasútállomás rendbetételére, ami nem nyert. Ebben a felújításban sor 
került volna egy térfigyelı kamerarendszer kiépítésére is. Az alapítványi ülésen arról 
egyeztettek, hogy kevesebb anyagi vállalással, hogyan lehetne egy ilyen 
kamerarendszert kialakítani. 

 
28. Szombathelyen tartották a Vas megyei Év Sportolója díjak átadását.  

Asztaliteniszezıink, a CVSE–Swietelsky–Wewalka extraligás gárdája lett az év 
csapata. 
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29. A Vulkán Vízisport Egyesület év végi közgyőlésére volt hivatalos. 
 
Január 
5. A Vas Megyei Munkaügyi Központ Celldömölki Kirendeltségének vezetıjével, Soós 

Ferenccel tartott megbeszélést a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatosan. Azóta 
több egyeztetés volt a polgármesteri hivatal, az intézményvezetık és a munkaügyi 
kirendeltség között e tárgyban, melynek eredményeképpen a következı idıszakban a 
város intézményeiben 105 fıt tudnak foglalkoztatni 2-4 hónap idıtartamra napi 4 
órában, illetve 8 fıt 10 hónapos idıtartamra napi 6-8 órában. 

 
6. Huszár Saroltának, egykori celldömölki pedagógusnak adott át vasdiplomát budapesti 

otthonában. 
 
7. Celldömölk Pápa felıli határánál avatták fel a város rovásírásos tábláját. 

 
8. Hat település – Ajka, Pápa, Sárvár, Tapolca, Vasvár és Celldömölk – részvételével 

zajlott a kispályás labdarúgókupa, melynek végén díjakat adott át a csapatoknak. A  
város másodszor adott otthont a rendezvénynek. 

 Este a Soltis Lajos Színház bálját nyitotta meg. 
 
11. Az alsósági posta megnyitásával kapcsolatban egyeztettek a Magyar Posta Zrt. 

képviselıivel. Mint elmondták, postahelyiség nyitására van lehetısége a városnak, de 
mind a helyiség fenntartási költségeit, mind az alkalmazott bérét a városnak kellene 
fizetnie. 

  
12. Dr. Ács Zoltánnal, a Vasi TISZK vezetıjével folytatott egyeztetést a beruházással 

kapcsolatban. 
 
19. A Szombathelyi Egyházmegye vagyonkezelıjével, Varga Dezsıvel egyeztettek a régi 

polgármesteri hivatal, a bencés kolostor hasznosításának lehetıségeirıl. A parókiát 
költöztetnék át, valamint az önkormányzattal közösen egy múzeum kialakítása is 
felmerült. Az egyeztetést februárban folytatni fogják. 

 
20-21. Évi rendes szabadságát töltötte. 
 
24. Lakossági fórumot tartottak a Téglagyári-tó horgászati jogának hasznosításával 

kapcsolatban, ahol sok horgász megjelent. A témával már foglalkozott a képviselı-
testület, de újra a bizottságok és a képviselı-testület elé kerül a téma. 

 
-Elkészült Celldömölk Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve, 
amelynek megléte a Strukturális Alapokból finanszírozott pályázatok elbírálásánál plusz 
pontot jelentett, illetve jelent. A fenntarthatósági terv a város természeti környezetének 
fejlesztésével összhangban tervezi az épített környezet, infrastrukturális rendszer, 
energiaellátás, közlekedés, hulladékgazdálkodás jövıbeni alakításának lehetıségeit. Kéri a 
képviselıtestülettıl ennek a tervnek az elfogadását. 
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 2./ Benkıné Remport Lilla képviselı: 
 
 -A szemétszállítás kertes családi házak esetében heti egy 
alkalommal történik, viszont a lakók közül többen panaszkodnak, hogy kéthetente egyszer 
szállítja el a Huke Kft a 120 liternyi szemetet, így a felhalmozódott mennyiség felét 
otthagyják. Megkérdezte, hogy ennek a rendezése ügyében ki tud felvilágosítást adni? 
-A Népjóléti Szolgálat bölcsıdéje tudja fogadni a gyermekeket, van szabad kapacitás az 
intézményben, nem indokolja semmi, hogy a 2-2,5 éves gyerekeket felvegyék az óvodába. 
Képviselıi indítványként jelezte, hogy míg a bölcsıdében van szabad kapacitás, addig ne 
legyen lehetıség arra, hogy a 2-2,5 éves gyerekeket felvegyék az óvodába. 
-Az E-ON irodánál bejelentette, hogy a Szentháromság parkban csak két lámpatest világít, 
kérte, hogy cseréljenek izzókat, ami ezidáig nem történt meg, valamint a Kisfaludy utca 
végén, egy autós a lámpaoszlopnak nekitolatott, azt helyreállították, viszont a világítás azóta 
sem mőködik. 
-A Penny Market mögötti garázssornál nagy a sár, kérte, hogy a kátyúkat zúzalékkıvel töltsék 
fel. 
-A Pápai úton megtörténtek a kábelfektetések, kérte a jó idı beálltával azt rendesen 
helyreállítani, mivel a munka nem lett befejezve. 
-A Koptik O. u. végén új házak épültek, az esıelvezetés beépítése nem történt meg 
mindenhol, az út lejt, a régi házakhoz folyik a víz, ami által a falak vizesednek. Ebben is 
intézkedést kér. 
-A Gayer téren is kábelfektetés történt, ott a járdát kellene helyreállítani, ami nem idıjárás 
függvénye. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 -A Huke Kft egy korábbi képviselıtestületi döntés alapján végzi 
a feladatát, aminek a tanulságait tulajdonosi ülésen le lehet vonni. 
-A bölcsıdével kapcsolatos dolgokat az intézményvezetıknek egymás között kell 
megbeszélni, errıl a képviselıtestületnek nem kell határozatot hozni. 
-A világítással kapcsolatos dolgokat a mőszaki osztály megnézi, azt próbálják intézni. 
Amit a képviselık még jeleznek, azoknak a rendbetételét a mőszaki osztálynak kell 
kontrollálni, mert a megvalósításuk függvénye a pénzügyi forrás megléte. 
 
 4./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Kérte, hogy a világítással kapcsolatos problémákat Nagy 
Veronikának, a mőszaki osztály dolgozójának jelezzék, mivel közvetlen kapcsolatuk van az 
E-ON-nal, így hathatósabb eredményt tudnak elérni. 
 
 5./ Budai Bernadett képviselı: 
 
 A Koptik O. utcában voltak a mőszaki osztályvezetıvel a 
helyszínen, a vízelvezetés tavasszal fog megtörténni, a világítás kiépítésére árajánlatot kérnek. 
Ebben az ügyben már eljártak, az folyamatban van. 
 
 6./ Erdélyi Antal képviselı: 
 
 Kérte, hogy a bölcsıdével kapcsolatban határozatot ne hozzon a 
képviselıtestület, a gyerekeket oda viszik, ahová akarják. 
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-Elmondta, hogy ne a gyermekeken spóroljanak, egy héten keresztül 14 fok volt az iskolában, 
nem szeretné, ha ez még egyszer elıfordulna. 
-A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottsági ülésre a munkáltatóval szemben demonstrációt 
szerveztek az intézményvezetık, amit csak Celldömölkön lehet megcsinálni. Ha ez a 
továbbiakban is elıfordul, akkor nem kíván részt venni az üléseken. 
-A költségvetést most tárgyalják, a mőködési hiányt nem a 11 képviselı keletkeztette, hanem 
éveken keresztül azt az intézményvezetık halmozták fel. A képviselıtestület 
„közmunkásként” szolgálja a várost, próbálja mőködtetni. Képviselık közül többen jelezték, 
hogy a tiszteletdíjukból ajánlanak fel, holott ezt a hiányt nem ez a 11 fı hozta létre, ennek 
ellenére egy intézményvezetıtıl, dolgozótól sem hallotta, hogy ezért ık a felelısek. Kérte a 
következı ülésre kimutatni, hogy a fizetéseken kívül az intézményvezetık mekkora összegő 
pótlékban részesülnek, mivel az adható kategória, nem kötelezı. Ha a képviselık részérıl 
felmerült, hogy a tiszteletdíjukból – ami akkora összeg, mint egy közmunkásé – ajánlanak fel, 
kérte ezeket a pótlékokat megvonni, fıleg azok tekintetében, akik a képviselıtestületi 
határozatokat nem hajtották végre. Errıl a februári ülésen tárgyaljanak. 
-Úgy fogalmazzanak meg kéréseket, igényeket, hogy ezt a költségvetést még nem tették 
rendbe, könnyen elıfordulhat, hogy nem lesz semmire pénz. 
-Kérte, hogy következı ülésre a horgászegyesülettel kapcsolatos dolgokat készítsék elı. 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 -A bizottsági, képviselıtestületi ülések nyilvánosak, azokra 
bárki bemehet. Kérte az intézményvezetıktıl, amennyiben tudomásuk van arról, hogy 
nagyobb létszámban érdeklıdık részt kívánnak venni az ülésen, azt jelezzék, mivel akkor az 
ülés helyszínéül a nagyobb termet fogják igénybe venni. 
-A képviselıknek, intézményvezetıknek kell közösen úgy kialakítani a költségvetést, hogy 
amennyi bevétele van az önkormányzatnak, annyi legyen a kiadása is.  
-A horgászegyesülettel kapcsolatban következı ülésre készülni fog elıterjesztés, amit jogilag 
alaposan körbe kell járni. 
 
 -Szavazásra tette fel a két ülés között történtekrıl szóló 
beszámolót. 
 
 A képviselıtestület a beszámolót 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 8./ Lukács Erzsébet képviselı: 
 
 A 77/2010.(III.25.) sz. képviselıtestületi határozattal 
kapcsolatban elmondta, hogy az Óvoda köz járdaépítésére 1.380 e Ft került jóváhagyásra, 
amely összegnek a fele tervezési munkára lett kifizetve. Milyen tervezési munka került ekkora 
összegbe? 
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 Ahhoz, hogy valamire engedélyt kapjanak, ahhoz tervek 
szükségesek. A Szentháromság szobor környékén megvalósuló rehabilitáció során 
felszabaduló díszköveket az Óvoda köz járdaépítéséhez használnák fel, így ennek a 
beruházásnak csak munkaköltsége lenne.  
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 10./ Dummel Ottó mőszaki osztályvezetı: 
 
 A tervezési díj a csapadékcsatorna megtervezés – ami a 
Vörösmarty utca, gimnázium elıtti szakaszig vonatkozik - miatt növekedett, illetve már nem 
ekkora összegbe fog kerülni ez a beruházás, hanem ennél jelentısen magasabba, a 
Szentháromság tér térköveit próbálják majd felhasználni, ezzel csökkentve a beruházás 
költségeit. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 1/2010.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület elfogadja a lejárt határidejő határozatok  
 végrehajtásáról és a két ülés között történtekrıl szóló be- 
 számolót. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
 
 Határidı: azonnal 
 
 a./ A képviselıtestület elfogadja Celldömölk Város Önkormány- 
 zatának Környezeti Fenntarthatósági Tervét. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Határidı: azonnal 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Folyó ügyek: 
 
 1./ A városi piac ügye. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az elıterjesztés lényegét. 
 
 2./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 A szakhatóságok elfogadhatónak tartják a Kegytemplom elıtti 
macskaköves parkoló helyszínét a piac elhelyezésére. A rendırség kéri, hogy foglalkozzon a 
képviselıtestület azzal, hogy ez esetben a parkolást hogyan kívánja megoldani. Mőködési 
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engedélyt kell kérni a piacra, amennyiben ideiglenes jelleggel kérik, akkor meg kell határozni, 
hogy milyen idıszakra vonatkozzon. Foglalkozni kellene azzal, hogy mi lesz a rehabilitált 
városrész újraépítése után, viszont annak akadályát nem látja, hogy tartósan ottmaradjon a 
piac. Megnézték, a piac 6 millió Ft-os bevételébıl szinte az összes bevétel csütörtökön és 
szombaton képzıdik. Arra fognak törekedni, úgy mőködjön a piac, hogy az mind az ott 
dolgozók, mind a tulajdonos, mind az üzemeltetı, mind a piachasználók érdekeit szolgálja. 
 
 3./ Lukács Erzsébet képviselı: 
 
 A piac elhelyezése, ahogy az elıterjesztésben szerepel, nem 
igazán megfelelı. Az a sok ember, aki az otthon megtermelt termékeit árulja, ıket csak 
csütörtökön és szombaton engedik ott árulni? Ki fogja azt ellenırizni, hogy hétfıtıl-
csütörtökig, illetve a többi napokon, árul-e a piacon valaki, ki fogja azt rendbe tartani?  
Pl. a gombaszakértı díja 39 e Ft/hó, aki pedig csütörtökön, szombaton elérhetı, lehet, hogy 
másfajta csökkentésben kellene elgondolkodni és lehetıvé tenni a vidéki emberek számára is 
az árusítást. 
 
 4./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 52 hétfıi piacnapon, 8.650 Ft bevételük volt, kedden 9.580 Ft, 
szerdán 8.815 Ft, pénteken 5.030 Ft. Ezek szerint a piac mégsem mőködik. Ha közterületen 
van a piac a közterület felügyeletnek kell azt ellenırizni, hogy olyan tevékenység folyik-e ott, 
amelyhez nincs jogosultsága. A képviselıtestület hozhat olyan döntést is, hogy fenntartja a 
piacot minden nap, de reggel 7 órától 10 óráig. Ennek lehet olyan módja, hogy van 
folyamatos felügyelet, a Városgondnokságon a napijegy megváltható fél 6-tól 7 óráig, s azzal 
a jeggyel 10 óráig árusíthatnak. A terjedelmen valamit szabályozni kell, mert ebben van olyan 
lehetıség, ami a bevételi oldal 99,8%-át megtartja, a kiadási oldalt csökkenti. Ha a piac nyitva 
tartása csökken, annak megfelelıen a gombaszakértı díjazása is csökken.  
 
 5./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
 elnöke: 
 
 A nyugdíjasoktól az árusítás lehetıségét nem vonná meg, 
meghagyná a piac csütörtöki, szombati mőködését, de jogilag nem zárná ki, hogy a hétfıi-
keddi-szerdai-pénteki napokon akár térítés nélkül, 7-9 óráig árusíthassanak, emiatt a 
Városgondnokságnak ne legyen kiadása, a közterület-felügyelı minden nap 9 óra után tartson 
ellenırzést. 
 
 6./ Budai Bernadett képviselı: 
 
 Javasolta, hogy csütörtökön és szombaton tartson nyitva a piac, 
napi jegyváltással. 
 
 7./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 Ha ingyenesen adják meg az árusításra a lehetıséget, akkor azt 
az ıstermelık tekintetében adják meg, mert így nekik már bizonyos jogosítványuk van ahhoz, 
hogy árusítsanak. 
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 8./ Fehér László polgármester: 
 
 A határozati javaslatban foglaltak tekintetében a szándékot kell 
kifejeznie a képviselıtestületnek. Az abban szereplı területekre lehet, hogy az engedélyt 
hosszabb idıszakra kellene megkérni, a késıbbi mőködés során fog kiderülni, hogy a piacot 
visszatelepítik-e a régi helyére vagy sem, a parkolási rendszer is meg fog fordulni. Azt kell 
majd megvizsgálni, hogy a városmag rehabilitáció során, ami elkészül, arra az értékre hogyan 
tudnak vigyázni, ehhez szakmai véleményre lesz szükség, amit a városfejlesztési bizottság 
szakemberei meg fognak vizsgálni.  
Javaslatként felmerült még, hogy hétköznap engedjék-e az ıstermelıket árulni 
térítésmentesen vagy a Városgondnokságtól ezt valaki kontrollálni fogja. 
 
 9./ Budai Bernadett képviselı: 
 
 Aki maga megtermeszti az áruját, ık ıstermelık, nekik nem kell 
fizetni. Ha valaki árusít, az napijegyet vásárolhatna a Városgondnokságnál, a két napon pedig 
rendes piac legyen. 
 
 10./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 A parkolás kérdésére iránymutatást kellene adnia a 
képviselıtestületnek. 
 
 11./ Fehér László polgármester: 
 
 A Lakberendezési Áruház mögötti területre nem lehet majd 
bemenni, a templom környékén sem tudnak az autósok megállni, ıket majd terelni kell, 
felügyelettel, amit meg kell szervezni. Nem tudja, hogy milyen területet kellene kijelölni 
parkolásra, mert oda fognak parkolni, ahol helyet találnak. 
 
 12./ Dummel Ottó mőszaki osztályvezetı: 
 
 Ebben az idıszakban nagyobb távokat kell annak megtenni, aki 
gépjármővel érkezik. Teljesen kihasználatlan a futballpálya körüli hatalmas parkoló 
mennyiség, ezt a parkolót javasolná majd feltölteni. El kell dönteni, hogy napi 
élelmiszerpiacot tartanak vagy nem. Ha napi élelmiszerpiacot tartanak, annak teljes 
vertikumát a mőködési engedélybe le kell írni, figyelni kell azt is, hogy milyen termékeket 
árulnak, fogyasztói reklamációkat, amit kezelni kell. Ha megszüntetik a napi élelmiszerpiacot, 
marad a heti vásár, ami megint egy másik jogi kategória. 
 
 13./ Benkıné Remport Lilla képviselı: 
 
 A Kontyos udvar parkolási lehetıségével ne számoljanak, mert 
az nem jelent megoldást. 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 14./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 Ha úgy dönt a képviselıtestület, hogy munkanapokon piacot 
szeretne nyitni, akkor ezt rövidebb intervallummal lehet meghatározni. Felügyeletnek abban 
az idıszakban mindenképpen lenni kell.  
 
 15./ Fehér László polgármester: 
 
 Ha szabad területen nem találnak parkolóhelyet, akkor a CVSE 
környékén kell parkolási lehetıséget keresni az autósoknak. 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy hétfıi-keddi-szerdai-pénteki napokon 
csökkentett idıintervallumban mőködjön élelmiszerpiac, aminek a rendjét a Városgondnokság 
igazgatójának kell kidolgozni, valamint ezt a hatóságokkal egyeztetni. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 16./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Az önkormányzat a napi élelmiszerpiac, illetve a csütörtöki, 
szombati piac rendjét szabályozta. Ha a képviselıtestület egy más irányú döntést kíván hozni, 
akkor azt kell módosítani, mert konkrétan meg kell határozni a hétfıi-keddi-szerdai-pénteki 
napokon a nyitva tartási idıt, mert a kezelınek nyilvánosságra kell hoznia, hogy mitıl meddig 
lehet a piacon az árut elhelyezni, stb. Ha ezeken a napokon a nyitvatartási idıben tudna 
dönteni a képviselıtestület, akkor az meggyorsítaná a mőködési engedély módosítását, azzal 
nem kellene a februári ülésig várni. 
 
 17./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 Nyári idıszakban 6-10 óráig, téli idıszakban 7-10 óráig 
javasolja a nyitvatartási idıt, a hét minden napján, vasárnap kivételével élelmiszerpiac, ami 
csütörtökön és szombaton további termékekkel egészül ki. 
 
 18./ Fehér László polgármester: 
 
 A határozati javaslat 1./ pontja a javaslattal egészül ki, valamint 
csütörtökön, szombaton a Rk. templom elıtti térre, a 876. hrsz-ú ingatlanra korlátozódik a 
piac. Amennyiben ez a tér nem lesz elengedı, lehet, hogy valamerre kell még alakítani. 
 
 19./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 A templom északi oldalán lévı út felé szeretnék megadni a 
legmagasabb piaci helyszámokat. Az ideiglenes engedélyt határozatlan idıre kérik. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés és a kiegészítés alapján 9 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta és rendeletet alkotta: 
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 2/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

1./ A képviselıtestület utasítja a Városgondnokság vezetıjét, 
hogy a Városgondnokság által üzemeltetett napi élelmiszer piac 
nyitvatartási idejét nyári idıszakban 6-10, téli idıszakban 7-10 
óráig állapítsa meg.   
 
2./ A képviselıtestület engedélyezi, hogy a piaci árusítás 
csütörtöki, illetve szombati napokon nyári idıszakban 6-14 
óráig, téli idıszakban 7-14 óráig az önkormányzati rendeletben 
megállapított helyen további termékféleségekkel egészüljön ki. 

 
3./ A képviselıtestület felkéri a Városgondnokság 
igazgatóját, hogy az 1. és 2. pont vonatkozásában a piac 
üzemeltetési engedélyének módosítását kezdeményezze. 

 
Felelıs: Fehér László polgármester 
             Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
Határidı: 2011. március 31. 
 
1/2011.(I.27.) sz. rendelet a közterületek használatáról és a 
közterületek rendjérıl, valamint a közterületek bontásáról 
szóló 26/2008.(IX.3.) sz. rendelet módosításáról: 
 
A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzıkönyv melléklete. 

 
 2./ 2011. évi költségvetés elıkészítése. 
 
 Elıadó: Fehér László polgármester 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta a nagyrendezvények támogatását 2 millió Ft-ra 
csökkenteni, valamint, hogy a szervezetek, egyesületek támogatása 2011. évben 0 Ft-tal 
szerepeljen. Szavazásra tette fel a bizottságok által kialakított javaslatokat. 
 
 -Javasolta, hogy ne kezdeményezzenek osztályösszevonást a 
városi általános iskolában. 
 
 A képviselıtestület a javaslatokat 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Elmondta, hogy a napközis csoportok összevonásával nem kell 
foglalkozniuk, mivel az munkáltatói hatáskör. A bizottságok javasolták az intaházai konyha 
megszőntetését, azonban ehhez a Megyei Közgyőlés hozzájárulása is szükséges, mivel közös 
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fenntartású. Ezzel sem kellene most foglalkozni, mert, ha az Eurest Kft megbízást kap a 
konyhák felülvizsgálatára, akkor kellene ezt is elindítani. 
 
 -Javasolta megvizsgálni a konyhák (kórház-intaházi konyha 
kivételével) összevonásának lehetıségét oly módon, hogy közös munkaerı-gazdálkodás 
legyen, közös szakmai felügyelet, közös beszerzés. Ezek alapján egy szervezeti egységben 
mőködne a városban a konyha, egy élelmezés-vezetıvel, közös beszerzéssel. Ennek a 
kidolgozására kapna az apparátus, belsı ellenır felhatalmazást. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 5 igen, 3 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Elmondta, hogy a Népjóléti Szolgálat és a kórház konyhájának 
összevonását nem teszi fel szavazásra, mivel ez is függ attól, hogy az Eurest Kft kap-e 
megbízást konyhák felülvizsgálatára. 
 
 -Javasolta, hogy az Eurest Kft vagy valamely szakcég a város 
valamennyi konyháját felülvizsgálva tegyen javaslatot a racionális mőködtetésre úgy, hogy ez 
semmilyen kötelezettséggel, illetve költséggel ne terhelje a várost. Ha egy cég ezt a munkát 
elvégzi, mindenképpen egy jó gesztus. Amennyiben ez az anyag elkészül, akkor kell dönteni a 
képviselıtestületnek a kórház, Népjóléti Szolgálat konyhájának további mőködtetésével 
kapcsolatban. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 5 igen, 3 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -A Népjóléti Szolgálat tevékenysége kistérségi feladatellátás 
körébe kerülésével kapcsolatban elmondta, hogy ennek utánanéztek, javasolta, hogy ne 
induljanak el ebben a dologban, mivel kicsi az esélye, hogy a települések ezt támogatnák. Ezt 
a pontot nem teszi fel szavazásra, errıl nem tárgyalnak. 
 
 -Javasolta, hogy a III. sz. Idısek Klubja maradjon meg. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Javasolta, ha komoly vásárlási szándék van a III. sz. Idısek 
Klubjának épületére, hasznosítási pályázat kerüljön kiírásra, amennyiben ez sikeres, akkor 
kerüljön újra képviselıtestület elé az anyag. A városrendezési tervben meg kell nézni, hogy 
milyen beépítési lehetıségek alakulhatnának ott ki. Korábban voltak érdeklıdı befektetık, 
akik ha megerısítik vételi szándékukat, akkor írjanak ki hasznosítási pályázatot, amennyiben 
ezt nem erısítik meg, nem írnak ki pályázatot. Kérte, hogy a munka elıkészítése induljon el a 
Mőszaki Osztály részérıl. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Javasolta, hogy a Kemenesaljai Egyesített Kórház kölcsön 
törlesztésének módosulása az alábbiak szerint történjen: a 2010. évi törlesztés 4 millió Ft-ról 
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15 millió Ft-ra nı, 2011. évben változatlanul 20 millió Ft törlesztését vállalták, 2012-ben 
pedig a fennmaradó 19.678 e Ft visszafizetését. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Javasolta, hogy a civil szervezetek támogatásának 20%-os, 
valamint a nagyrendezvények támogatási összegének 2 millió Ft-ra történı csökkentését. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Javasolta, hogy az egyesületeknek, alapítványoknak ne legyen 
kiírva pályázat 2011. évben, így a 2 millió Ft tervezett támogatás törölhetı. A civil 
szervezetek próbáljanak meg ebben az évben önkormányzati támogatás nélkül mőködni. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy a városi televíziót 2011. évben 
szüneteltessék. 
  
 A képviselıtestület a javaslatot 0 igen, 9 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal nem támogatta. 
 
 -Javasolta az iparőzési adóbevételek emelését 20 millió Ft-tal, 
amit félévkor kontrollálni fognak. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy a Közbeszerzési Bizottság ne a 
mostani formájában, hanem a régi rendszer szerint mőködjön.  
Elmondta, hogy év végén tesz arra majd javaslatot, hogy ezt milyen formában lehetne 
átszervezni. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 0 igen, 9 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal nem támogatta. 
  
 -Javasolta, hogy az önkormányzat gazdasági társaságai (víz-, 
hulladékszállítás tekintetében) az osztalékot fizessék be 2011-ben. (Kb. 7 millió Ft bevétel 
növekedést jelentene.) Celli Huke Kft esetében ez 50%-ot, a Kemenesvíz Kft tekintetében 
100%-ot jelent. 
 
 Erdélyi Antal képviselı: 
 
 Ha a Kemenesvíz Kft-tıl elvonják ezt a pénzt, akkor az utak 
helyreállítása megtörténik-e, ha nem akkor ezt ne vonják el, ebbıl az összegbıl tegyék rendbe 
az utakat.  
 



15 
 

 Fehér László polgármester: 
 
 A város költségvetésében ezekre a pénzekre szükség van. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Javasolta a képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjának 5%-
os csökkentését. (Kb. 1,5 millió Ft kiadás csökkentést jelentene.) Erdélyi képviselı úr 
javasolta, hogy az intézményvezetık tekintetében nézzék meg, hogy részükrıl is van-e ilyenre 
hajlandóság.  
 
 A képviselıtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Kérte, hogy 483.125 Ft-ban állapítsa meg a képviselıtestület az 
illetményét 2011. február 1-tıl. 
 
 A képviselıtestület javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Javasolta az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 194.750 Ft-ban 
megállapítani. 
 
 A képviselıtestület javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 Nagyné Ferencz Mirtill képviselı: 
 
 Megkérdezte, hogy eldöntheti-e, hogy milyen %-ban kívánja az 
összeget felajánlani? 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A képviselı egyénileg hozhat egy olyan javaslatot, hogy nem 
veszi fel a tiszteletdíját, hanem felajánlja alapítványokhoz, egyesületekhez, vagy egy-két 
hónapig a költségvetéshez ajánlja fel. Kérte, hogy ezt írásban jelezzék a képviselık. 
 
 Budai Bernadett képviselı: 
 
 Az intézményvezetık is hozzájárulnak az 5%-os csökkentéshez? 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Errıl a képviselıtestület nem szavaz, Erdélyi képviselı úr 
elmondta, ha a képviselık gyakorolnak gesztust, akkor ezt az intézményvezetık tekintetében 
is nézzék meg februárban. Az, hogy erre mutatnak-e hajlandóságot, azt mindeni egyénileg 
eldönti. A képviselıtestület hozhat olyan döntést, hogy valakinek a munkáltatói döntésen 
alapuló illetményrészt elvonja, az illetı eldönti, hogy ezt elfogadja, vagy jogi útra tereli a 
dolgot.  
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 Erdélyi Antal képviselı: 
 
 A képviselık a tiszteletdíjukból – ami annyi, mint egy 
közmunkásé – ajánlottak fel, viszont az intézményvezetık közül eddig ezt még senki nem 
tette meg. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 -Javasolja, hogy az iskolai könyvtárak továbbra is önálló 
könyvtárként mőködjenek. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Javasolja, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ne kapjon 
kevesebb támogatást. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Elmondta, hogy a Városi Óvoda 2 fı, általános iskola 7,75 fı, 
Berzsenyi D. Gimnázium 1 fı, mőszaki szakközépiskola 1 fı, Ádám J. Zeneiskola 0 fı, 
Népjóléti Szolgálat 0 fı, Kemenesaljai Mővelıdési Központ és Könyvtár 1 fı, 
Városgondnokság 5 fı (ebbıl 2 fürdı), Polgármesteri Hivatal 3 fı létszámcsökkentést 
kénytelen megvalósítani, így 494,3 fı a számított létszám, ami %-ban 3,84.  Kérte, hogy a 
képviselıtestület ezeket a létszámleépítéseket szavazza meg. Ebben további racionális 
intézkedésre van még szükség, amit következı bizottsági üléseken fognak tárgyalni.  
 
 A képviselıtestület a javaslatot 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 Lukács Erzsébet képviselı: 
 
 Megkérdezte, hogy a mőszaki szakközépiskolában a 
létszámleépítés megtörtént-e vagy ezután fog bekövetkezni? Egy fı elbocsátásra került január 
15-én olyan szakoktató személyében, aki után rehabilitációs járadékot kap az intézmény. Nem 
érti, hogy ez miért történt meg, ebben mi a megtakarítás?  
 
 Sipos Tibor, a Celldömölki Mőszaki Szakközépiskola és 
 Szakiskola igazgatója: 
 
 Szeptembertıl ebben a szakmában nem lesz gyakorlati óra. Az 
elmúlt három évben nem történt olyan felvétel, ami azt jelentené, hogy ezen kolléga 
foglalkoztatására továbbra is igényt tarthatnának. Elmondta a szakoktatónak, hogy nincs 
megfelelı létszámú gyerek ezen a szakon, de ha vállalja a késıbbiek során, felnıttképzéssel 
kapcsolatban számítanak a segítségére. A képzés megoldható, mivel két olyan végzettségő 
kollégát is foglalkoztatnak, akinek hasonló a végzettsége. 
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 Benkıné Remport Lilla képviselı: 
 
 Hány tanuló volt, aki ezen a szakon fog vizsgázni, mennyire érzi 
biztosnak, hogy az érdekük nem sérült? Nemcsak az oktatóval, hanem a tanulókkal szemben 
is méltánytalan, hogy egy idegen személy fogja ıket vizsgára vinni.  
  
 Sipos Tibor, a Celldömölki Mőszaki Szakközépiskola és 
 Szakiskola igazgatója: 
 
 Az illetı felmentését három hónapra tervezték, másfél hónapig – 
ha akarná – tudná segíteni a tanulók felkészítését. Sajnálná, ha az utolsó két hónapon múlna, 
hogy valaki a szakmai vizsgán meg tud felelni vagy nem. Ezek a tanulók 5 évig tanulják ezt a 
szakmát. A kolléga bejelentette, hogy táppénzen van, ha úgy gondolná, hogy ez számára 
fontos, akkor ennek érdekében mindent megtenne. 
 
 Lukács Erzsébet képviselı: 
 
 Ha tudják azt, hogy milyen kevesen jelentkeznek erre a 
szakmára, akkor hogy lehet az, hogy novemberben felvett egy fiatal munkaerıt, aki 
ugyanebben a szakmában van. Nem érti, hogy aki után rehabilitációs járadékot kapnak, azt 
elküldik, novemberben pedig valakit felvesznek. 
 
 Sipos Tibor, a Celldömölki Mőszaki Szakközépiskola és 
 Szakiskola igazgatója: 
 
 Senkit nem vett fel az ı szakmájára, az más kérdés, hogy 
pedagógus asszisztensi munkakörbe van olyan kolléga, akinek van ilyen végzettsége, nem 
valaki helyett került felvételre.   
 
 Fehér László polgármester: 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy a KMKK új nyitva tartása: hétfıi nap 
zárva, ezzel az intézmény a közüzemi költségeken tudna megtakarítást elérni. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
Lukács Erzsébet képviselı az üléstermet elhagyta. 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy 514,05 fırıl 494,3 fıre módosuljon 
február 1-tıl a városban dolgozók létszáma. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 A döntéseit úgy próbálta mindig meghozni, hogy az 
önkormányzat érdekét szolgálja. Az intézményeket Celldömölkön nem egyforma mércével 
mérik, aminek az az eredménye, hogy vannak olyan intézmények, ahol csak úgy tudják 
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megoldani az 5%-os kiadáscsökkentést, hogy az elvárt 5%-nál is nagyobb létszámot kénytelen 
leépíteni. Örült volna annak, ha egy embert sem kellett volna elküldeni. Sosem „házalt” 
amiatt, hogy más elbírálás alá essen. Ha ragaszkodnak az 5%-hoz, megteszi, de nem jó 
szívvel. Továbbra is fenntartja, hogy Celldömölkön az intézményeket eddig nem egyforma 
mércével mérték, ezért igazságtalan ez a „főnyíró elves” 5%. Egy tőzoltás folyik, ez a 
struktúra és ez a szemlélet juttatta ide a várost. Nincs meg a szándék, hogy a struktúrában 
váltsanak, más szempontokat határozzanak meg, pl.  hogy 2013-ra a középfokú oktatást max. 
4 millió Ft-tal kívánják támogatni. Ez egy irányt adna az intézményvezetıknek, lenne rá 
három évük, hogy ezen gondolkodjanak, vagy pl. el lehet azt is mondani, hogy 2013-ra a 
fürdıre, 20 millió Ft-nál többet nem kívánnak áldozni. A vezetı ekkor tehetne arra 
javaslatokat, hogy ezt hogyan tudja elérni. Azt sajnálja, hogy ezzel Celldömölkön sosem 
foglalkoztak. Úgy gondolja, rendezıelveket kellene meghatározni a képviselıtestületnek az 
intézményei mőködésére. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A gimnáziumot 14 millió Ft-tal, az ipari iskolát 11 millió Ft-tal 
támogatják, ami 25 millió Ft-ot jelent, az elmúlt években viszont 45-50 millió Ft volt a két 
intézmény támogatása. Úgy gondolja, több, mint tőzoltásról van szó, sok munkája volt 
mindenkinek ebben. 
 
 Orbán Dóra pénzügyi osztályvezetı: 
 
 68.484 e Ft-os hiányt számolt össze, a 67 millió Ft-tól az eltérés 
abból adódik, hogy 1.600 e Ft-ot be kellett tervezni – a képviselıtestület döntése értelmében – 
a házi-, a házi gyermek, valamint ügyeletes orvosok támogatására. Nagyrendezvényekbıl 
1.120 e Ft, civil szervezetek, alapítványok támogatásából 2 millió Ft, iparőzési adó növelésére 
20 millió Ft, osztalék betervezésére 7,5 millió Ft, képviselık tiszteletdíjának csökkentésébıl 
kb. 1,5 millió Ft, az adóemelés nem történhet az alapján, hogy elızı évben hogyan teljesültek, 
mivel abból nem lehet arra következtetni, hogy a következı évben miként fog alakulni az 
adóbevétel, így a gépjármőadó emelésére maximum 3 millió Ft-ot tart megvalósíthatónak, így 
ezek alapján 33.364 e Ft-ra csökken a hiány összege. Ebben nem szerepel a konyhák 
összevonásának eredménye, ami felmérés tárgyát képezi, illetve a KMKK nyitva tartásának 
csökkentése, valamint, hogy a városi televízió - Új Kemenesalja milyen formában fog a 
továbbiakban mőködni. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Nagyságrendileg 35 millió Ft-ra csökkent a hiány összege, 
amiben szerepel az, hogy 25 millió Ft-tal kevesebbet kaptak az államtól a személyi 
jövedelemadó tekintetében. A költségvetést februárban 0 Ft-os hiánnyal fogják elfogadni. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés, javaslatok alapján, a 
napirend során ismertetett szavazati arányokkal a következı határozatot hozta és rendeletet 
alkotta: 
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 3/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 1./ A képviselıtestület a mőködési célú pénzeszközátadásokat 

 20%-os csökkentéssel fogadja el az alábbiak szerint és az az 
elıterjesztett költségvetésben így kerüljön betervezésre: 

 
 -CVSE    11.760 e Ft 
 -CVSE Cellsport    5.840 e Ft 
 -Alsósági Sportegyesület      200 e Ft 
 -Izsákfai Sportegyesület      200 e Ft 
 Összesen:   18.000 e Ft 
 
 2./ A képviselıtestület nem kezdeményez osztályösszevonást 
 a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 
 Szakszolgálatban. 
 
 3./ A képviselıtestület javasolja a konyhák összevonásának 
 lehetıségét megvizsgálni oly módon, hogy közös munkaerı- 
 gazdálkodás legyen, közös szakmai felügyelet, közös be- 
 szerzés. 
 
 4./ A képviselıtestület hozzájárul a város valamennyi konyhájá-  
 nak erre szakosodott cégen keresztül történı felülvizsgálatához  
 úgy, hogy az ezzel kapcsolatban elvégzett munka semmilyen  
 kötelezettséggel, illetve költséggel ne terhelje a várost. 
 
 5./ A képviselıtestület javasolja, hogy a III. sz. Idısek Klubjá- 
 nak épületére hasznosítási pályázat kerüljön kiírásra. Felkéri a  
 a Jegyzıt, az ezzel kapcsolatos munkák elıkészítésére. 
 

6./ A képviselıtestület elfogadja a Kemenesaljai Egyesített 
Kórház kölcsön törlesztésének módosulását az alábbiak szerint: 
a 2010. évi törlesztés 4 millió Ft-ról 15 millió Ft-ra nı, 2011. 
évben változatlanul 20 millió Ft törlesztését vállalták, 2012-ben 
pedig a fennmaradó 19.678 e Ft visszafizetését. 

 
 7./ a./ 
 A 2011. évi költségvetésben a nagyrendezvények támogatási  
 összege 2.000 e Ft-os összegben kerüljön betervezésre. 
 
 b./ 
 A képviselıtestület elrendeli, hogy az egyéb egyesületeknek,  

 alapítványok támogatására 2011. évben pályázat ne kerüljön 
kiírásra. 

 
 8./ A képviselıtestület az önkormányzati televízió mőködését 
 nem szünetelteti 2011. évben. 
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 9./ a./ A képviselıtestület javasolja a 2011. évi költségvetés 
tervezetében az iparőzési adóbevételek 20 millió Ft-tal történı 
megemelését. 

 
 b./ A képviselıtestület javasolja a 2011. évi költségvetés 
tervezetében a  gépjármőadó emelését 3 millió Ft-tal. 

 
 10./ A képviselıtestület a Közbeszerzési Bizottságot a jelenlegi 
 formájában mőködteti. 
 
 11./ A képviselıtestület elrendeli, hogy az önkormányzat gazda- 
 sági társaságai az osztalék önkormányzatot megilletı részét 
 fizessék be 2011. évben. 
 
 12./ a./ A képviselıtestület Fehér László polgármester illetmé- 
 nyét 2011. február 1-tıl havi 483.125 Ft-ban állapítja meg. 

A képviselıtestület a polgármester havi költségátalányát 
125.000 Ft-ban állapítja meg. 

 Egyúttal a 258/2010.(X.14.) sz. határozatát hatályon kívül  
 helyezi. 
 
 b./ A képviselıtestület a 270/2010.(XI.4.) sz. határozatának 1./ 
 pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
 A képviselıtestület Söptei Józsefné alpolgármester  tiszteletdíját  
 2011. február 1-tıl havi 194.750 Ft-ban állapítja meg. 
 
 13./ A képviselıtestület az iskolai könyvtárakat továbbra is  
 önálló könyvtárként kívánja mőködtetni. 
 
 14./ A képviselıtestület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
 számára 2011. évben 1 millió Ft-os támogatást biztosít. 
 
 15./ A képviselıtestület intézményeiben a 2010. december 31-i  
 állapothoz képest az alábbi létszámcsökkentést írja elı: 
 
 -Városi Óvoda        1 álláshely 
 -Celldömölki Városi Általános Iskola  
 és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 6,75 álláshely 
 -Berzsenyi D. Gimnázium       1 álláshely 
 -Celldömölki Mőszaki Szakközépiskola 
 és Szakiskola         1 álláshely 
 -Kemenesaljai Mővelıdési Központ      1 álláshely 
 -Városgondnokság        3 álláshely 
 -Vulkán fürdı         2 álláshely 
 -Polgármesteri Hivatal       3 álláshely 
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 16./ A képviselıtestület javasolja, hogy a Kemenesaljai  
 Mővelıdési Központ és Könyvtár hétfıi napon tartson zárva. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
   Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
   érintett intézményvezetık 
 
 Határidı: azonnal 
 
 2/2011.(I.27.) sz. rendelet a helyi önkormányzati képviselık, 
 bizottsági tagok, elnök tiszteletdíjáról, juttatásáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
Lukács Erzsébet képviselı az ülésterembe visszaérkezett. 
 
 3./ A TV-Cell és az Új Kemenesalja átalakítása. 
 
 Elıadó: Fehér László polgármester 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az elıterjesztés lényegét. 
 
 2./ Heim Géza, a Felügyelı Bizottság elnöke: 
 
 A városnak szüksége van arra, hogy a televízió élı adást 
közvetítsen. 2006. óta göngyölíti az adósságokat a televízió, ami adódott többek között abból, 
hogy korábban csökkentve lett a költségvetése. Amilyen lépéseket eddig megtettek, azoknak 
az embereknek az érdeme, akik a tévét úgy mőködtették, hogy elıfordult, hogy 3 hónapig 
nem kaptak bért. Az is rossz volt, hogy kezdettıl fogva az újság és a televízió külön volt, 
pedig a médiának egy helyen kellett volna lenni, így összevonással, struktúra átalakításával, 
létszám-megtakarítással lehet szembe nézni, amivel eddig nem tudtak. A mőködésképtelenség 
közelébe kerülı televízióval kapcsolatban olyan költségek merültek fel, amiket már lehetett 
volna rendezni. A könyvelés, ellenırzés a számvitel feladataira magas összegeket fizettek ki, 
holott ezt az önkormányzat intézményrendszerén belül meg lehetett volna oldani. Kb. 1,5 év 
alatt nullszaldóssá lehet tenni a televíziót, ami komoly fegyelmet követel. Az elıterjesztésben 
szereplı határozati javaslattal a Felügyelı Bizottság egyetért. 
 
 3./ Kiss Lilla belsı ellenır: 
 
 Ismertette a könyvvizsgálói véleményt, mely írásban a 
jegyzıkönyv melléklete. Következı ülésen részletesen beszámol az ellenırzés 
megállapításairól, javaslatairól. 
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 4./ Fehér László polgármester: 
 
 A határozati javaslat 2./ pontjával kapcsolatban elmondta, hogy 
a televízió-újság költségvetése 12,4 millió Ft, javasolta, hogy ebbıl elılegezzék meg az 
összeget, ami a mőködési támogatásból levonásra kerülne, így a hiány összegét ez már nem 
fogja befolyásolni. 
 5./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 A könyvvizsgáló olyan javaslatot tett, hogy történjen meg a 
pótbefizetés teljesítése tıketartalékba minimálisan 2.600 e Ft összegben. Az 1.600 e Ft a saját 
tıke helyreállítását szolgálja, viszont a 998 e Ft-os 2010. évi veszteség fedezete nem kerül 
rendezésre. Ez az összeg is a mőködésre adott támogatásból kerül levonásra? 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Azt a tájékoztatást kapta, hogy a 998 e Ft-ot az év folyamán be 
lehet fizetni. Amíg a végleges számok nem alakulnak ki, addig erre nem tesz javaslatot. 
 
 7./ Kiss Lilla belsı ellenır: 
 
 A saját tıke visszapótlása elengedhetetlen. A gazdasági 
veszteség fedezete a késıbbiekben mindenképpen szükséges, ellenkezı esetben a saját tıke 
terhére fog történni a gazdálkodás. 
 
 8./ Farkas Gábor titkársági osztályvezetı: 
 
 Ezt a 998 e Ft-ot is vissza kell pótolni, amit az ügyvezetı a 
támogatási összegbıl tud megtenni. 
 
 9./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Javasolta, hogy ezt a 2.600 e Ft-ot most rendezzék le a mőködés 
levonásba helyezésével, a vizsgálatot követıen készítenek egy elıterjesztést, hogy ez a cég 
mőködését hogyan fogja befolyásolni. 
 
 10./ Fehér László polgármester: 
 
 Szavazásra tette fel, hogy a 2.600 e Ft-ot most rendezzék le, az, 
hogy a 998 e Ft a mőködési támogatásból kerül levonásra, vagy a képviselıtestület fogja ezt 
az összeget biztosítani, ezzel kapcsolatban készülni fog elıterjesztés. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés és a javaslatok alapján 8 
igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 4/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
  

1. Az önkormányzat képviselı-testülete, mint tulajdonos a 
veszteség rendezése érdekében a Városi Televízió 
Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. jegyzett tıkéjét 3 M 
Ft-ról 500 e Ft-ra leszállítja. 
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2. A jegyzett tıke leszállításával egyidıben a képviselı-testület 
1.602 e Ft-ot visszapótol a saját tıke helyreállítása 
érdekében, mely összeg a mőködési támogatásból kerül 
levonásra, valamint 998 e Ft-ot biztosít a 2010. évi 
gazdálkodási veszteség fedezésére. 

3. A képviselı-testület megbízza a polgármestert az 
önkormányzati médiumok átszervezésével, azaz a Városi 
Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 
tevékenységének bıvítésével, a jövıben a kft. adja ki az Új 
Kemenesalját. 

4. A képviselı-testület jogi képviselı útján módosítja a Városi 
Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. társasági 
szerzıdését, tevékenységi körét bıvíti a következı 
szakmakódú tevékenységekkel: 5814 Folyóirat, idıszaki 
kiadvány kiadása; 5819 Egyéb kiadói tevékenység; 6311 
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás; 6391 
Hírügynökségi tevékenység. 

5. A képviselıtestület a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit 
Közhasznú Kft székhelyének a saját tulajdonát képezı 9500 
Celldömölk, dr. Géfin tér 1. szám alatti ingatlant jelöli meg. 

6. A képviselı-testület módosítja a Városgondnokság alapító 
okiratát az alábbiak szerint:  
-a közfeladatok közül az „Új Kemenesalja kiadása” törli; 
-az alaptevékenységek közül az „581400-1 Folyóirat, 
idıszaki kiadvány kiadása, valamint a „731200-1 
Médiareklám” törli. 

7. A képviselı-testület megbízza a Városi Televízió 
Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetı igazgatói 
teendıinek ellátásával 2011. március 1-tıl, határozatlan 
idıre Lengyel László 9500 Celldömölk, Mikes u. 25. sz. 
alatti lakost, bruttó 125 e Ft/hó díjazással. Egyúttal 
megköszönve munkájukat, ugyanezen idıponttól 
visszavonja a jelenlegi ügyvezetık, Lónainé Kondics 
Zsuzsanna (9500 Celldömölk, Hegyalja u. 15.), Gulyásné 
Vass Veronika (9542 Boba Új Élet u. 40.) megbízását. 

8. A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. új 
ügyvezetıje kössön megállapodást a Városgondnoksággal a 
Kft. könyvelési feladatainak elvégzésére. 

9. A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft új 
és a régi ügyvezetıi bonyolítsák le a kft. vagyonának átadás-
átvételét a kft. felügyelıbizottságának, valamint a város 
jegyzıjének vagy megbízottjának jelenlétében. 

10. A képviselı-testület felkéri a Kemenesaljai Mővelıdési 
Központ és Könyvtár igazgatóját, valamint a Városi 
Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft 
ügyvezetıjét az intézmény, illetve a Kft között a médiák 
mőködtetésére vonatkozó együttmőködési lehetıségek 
kidolgozására. 
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 Felelıs: Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
    Lengyel László, a Városi Televízió Celldömölk 
    Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezetıje 
    Gulyásné Vass Veronika, a Városi Televízió  
               Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft korábbi ügyvezetıje 
     Lónainé Kondics Zsuzsanna, a Városi Televízió  
               Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft korábbi ügyvezetıje 
    Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója 
 
 Határidı: azonnal, illetve 2011. február 28. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Az óvoda vezetıje elmondta, hogy a 3 éves kort mindig 
betartották a felvételeknél, a Hajnalcsillag Óvodába vettek fel 3 év alatti gyerekeket, ami 
viszont nem önkormányzati, hanem egyházi fenntartású intézmény. 
 
 4./ Az óvodai beíratások idıpontjának meghatározása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 5/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa a 2011/2012. nevelési év megfelelı 
elıkészítése érdekében a Városi Óvodába történı beíratás 
idıpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

– 2011. március 28–29. (hétfı-kedd) 8 órától 16 óráig. 
A beíratás helye: a székhelyóvoda (Koptik O. u. 10.), valamint az 
Alsósági Tagóvoda (Sági út 174.). 
 

Felelıs: Fehér László, a Társulási Tanács elnöke 
Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezetı 

 

Határidı: azonnal, illetve 2011. március 28. és 29. 

 
 5./ A Városi Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
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 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 6/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
  

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa a Városi Óvoda nyári zárva tartását az 
alábbiak szerint határozza meg: 

– Koptik Úti Óvoda (székhelyintézmény): 2011. június 20-
tól július 22-ig. 
– Vörösmarty Úti Tagóvoda és Alsósági Tagóvoda: 2011. 

július 25-tıl augusztus 26-ig. 
Az elhelyezést igénylı szülık gyermekeit az intézmény nyitva 
tartó tagintézményében kell fogadni. 
 

Felelıs: Fehér László, a Társulási Tanács elnöke 
Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezetı 

 

Határidı: azonnal 

 
 6./ Az általános iskolai beíratások idıpontjának  
 meghatározása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 7/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
  

A képviselıtestület az elsı osztályosok 2011/2012. tanévre 
történı beíratásának idıpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
 

– 2011. április 5. (kedd) 8 órától 16 óráig, 
– 2011. április 6. (szerda) 8 órától 12 óráig. 

 

Felelıs: Danka Adél igazgató 
Czupor Attila igazgató 

 

Határidı: azonnal, illetve 2011. április 5. és 6. 
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 7./ Pályázat testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló  
 rendezvények támogatására. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 8/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A képviselıtestület pályázatot nyújt be az Európai Bizottság 
által kiírt testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló 
rendezvények támogatására. 
 
A képviselıtestület 150.000 Ft-ot biztosít a pályázat 
benyújtásának angol nyelvre történı lefordítására, mely a beadás 
feltétele.  
 
Felelıs  : Fehér László polgármester 
      Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
      Pálné Horváth Mária intézményvezetı 
Határidı: azonnal, illetve 2011. február 1. 

 
 8./ Helyi önkormányzatok közmővelıdési érdekeltségnövelı  
 támogatása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Megkérdezte, hogy mekkora összegő önrész biztosításáról van 
szó? A költségvetésbe ez betervezésre került, vagy annak a hiányát növelné ez az összeg? 
 
 2./ Farkas Gábor titkársági osztályvezetı: 
 
 Ez az összeg nem került betervezésre a költségvetésbe, mivel 
konkrét összeget nem tudnak, maximum 2 millió Ft-os önrészt kell ehhez biztosítani a 
képviselıtestületnek sikeres pályázat esetén. 
  
 3./ Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Mővelıdési Központ 
 és Könyvtár igazgatója: 
 
 A pályázaton való részvétellel a közmővelıdési tevékenység 
ellátás eszközfejlesztését tudják gazdagítani az önkormányzatok. Minden évben részt vettek a 
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pályázaton, amihez valamilyen összegő támogatást sikerült elnyerni. Az elnyerhetı maximális 
támogatás 2 millió Ft, amihez az kell, hogy az önkormányzat 2 millió Ft-os elvi támogatást 
adjon.. Minden évben nyertek 1,2 millió Ft-tól 2 millió Ft-ig, ami által olyan 
eszközfejlesztéseket sikerült megvalósítani, amit önerıbıl nem lehetett volna. Szeretnék a 
szabadtéri színpadot tovább bıvíteni, valamint a szabadtéri rendezvények hangosításához 
további eszközöket vásárolni, hogy azokat ne kelljen bérelni. 
 
 4./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Ezeket a technikai felszereléseket eddig úgy bérelte az 
intézmény? 
 
 5./ Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Mővelıdési Központ 
 és Könyvtár igazgatója: 
  
 A nagyobb szabadtéri koncertekhez igen, alkalmanként 200-300 
e Ft-ot fizetnek a technikai eszközök bérléséért. Az eddigi technikai eszközeiket is bérbe 
adták, azért is fontos lenne egy ilyen fejlesztés, hogy még piacképesebbek legyenek az 
eszköz-bérbeadásban. 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
  
 Ha sikeres lesz a pályázat, elıfordulhat, hogy nem lesz szükség 
akkora összegő bérleti díjat fizetni, mint korábban, és a nagyrendezvényekhez biztosított 2 
millió Ft-ból az intézmény is tud az önrészhez hozzájárulni a költségvetésébıl. Javasolta, 
hogy fejezzék ki szándékukat a pályázat benyújtására, vállalják az önrészt, ha sikeres lesz a 
pályázat visszatérnek arra, hogy ehhez mennyivel tud az intézmény, illetve a képviselıtestület 
hozzájárulni. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés és a javaslat alapján 9 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 9/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A képviselıtestület nyújtson be pályázatot a 4/2004. (II.20.) NKÖM 
rendelet alapján a 2011. évi közmővelıdési érdekeltségi támogatásra 
az alábbiak szerint: 

 - szabadtéri színpad és színpadtechnikai eszközök vásárlása:  
40 négyzetméter mobil szabadtéri színpad készíttetése 1.600 ezer/Ft 
szabadtéri hangosításhoz szükséges  
erısítı, keverıpult, hangfalak    2.400 ezer/Ft 
összesen:      4.000 ezer/Ft 
A megpályázott összeg 4.000 ezer Ft. 
A képviselıtestület az elnyert pályázathoz szükséges önrészt 
biztosítja.  
 
Felelıs  : Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
    Pálné Horváth Mária intézményvezetı 
Határidı: azonnal, illetve 2011. március 25., a benyújtásra 
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 9./ A 2011. évi városi nagyrendezvények terve. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Az állami nemzeti ünnepeket, a szervezeti és mőködési 
szabályzatban felvállalt ünnepeket, Alsósági Tavaszi Napokat, Izsákfai falunapot meg kell 
szerveznie az intézménynek, a Celli Búcsú, Sághegyi Szüreti Napok kiemelt rendezvények, 
így ezeket elsısorban a 2 millió Ft-ból kell megvalósítani, a többi rendezvény pedig a 
lehetıségekhez mérten. Javasolta, hogy a határozati javaslatban leírt programokkal értsenek 
egyet, amelyhez az intézmény 3 millió Ft helyett 2 millió Ft-ot tud felhasználni, így 
valamennyi rendezvényt pénzügyi támogatásban nem tudják részesíteni, csak szervezés 
szintjén. 
 
 2./ Erdélyi Antal képviselı: 
 
 Az Alsósági Tavaszi Napok esetében kétnapos (szombat-
vasárnap) rendezvényt szeretnének megvalósítani. Ez az idıpont május 12-13-ra változhat, 
mivel a lovas napok szervezıivel ezután fognak tárgyalni. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat, azzal, 
hogy az idıpontok még változhatnak. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 10/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

1.)Állami, nemzeti ünnepeink: 
- Március 15. 
- Augusztus 20. 
- Október 23. 

 
2.) Az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatának 
3.§(5) bekezdésében nevesített és felvállalt ünnepek: 
 
 - január 6. a várossá avatás napja 
- szeptember 23. a Trianoni kereszt felállításának napja  
  (megemlékezés 2011. szeptember 17.) 
 
3.) Évrıl-évre megrendezésre kerülı, immár hagyományossá 
vált, helyi rendezvények: 
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- Alsósági Tavaszi Napok  
Szervezıje: Kemenesaljai Mővelıdési Központ és Könyvtár 
Idıpontja: 2011. május 21-22. 
      
- Izsákfai falunap 
Szervezıje: Kemenesaljai Mővelıdési Központ és Könyvtár 
Idıpontja: 2011. július 2. 

          - Celli Búcsú 
Szervezıje: Kemenesaljai Mővelıdési Központ és Könyvtár 
Idıpontja: 2011. szeptember 10-11. 
 
- Sághegyi Szüreti Napok  
Szervezıje: Kemenesaljai Mővelıdési Központ és Könyvtár 
Idıpontja: 2011. szeptember 23-24. 

 
- Bárdos Fesztivál: nemzetközi kórustalálkozó   
Szervezıje: Liszt Ferenc Vegyeskar 
Idıpontja: 2011. május 1. 
 
- Ezerlátó VII. Országos Mesefesztivál   
Szervezıje: Soltis Lajos Színház 
Idıpontja: 2011. március 30-31. 

 
- Rendezıket és Színjátszókat képzı Nemzetközi Tábor 
Szervezıje: Soltis Lajos Színház 
Idıpontja: 2011. június 28-tól július 3-ig 
  
- V. Soltis Lajos Színházi Találkozó 
Szervezıje: Soltis Lajos Színház 
Idıpontja: 2011. január 28. 

 
    - II. Celldömölki Makett Építı Verseny és Kiállítás 

Szervezıje: Makett Építı Egyesület 
Idıpontja: 2011. április 1-2-3. 

 
4./ Jubiláló intézmény: 
 
- 60 éves az Ádám Jenı Zeneiskola Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény rendezvények: 
- A Vas Megyei Mővészetoktatás Napja 2011.május 11. 
/feltételesen/ 
- Ünnepi díszhangverseny 2011. május 14.  
5.) 2011-ben kiemelt sportrendezvények: 

 
- Vulkán Futball Fesztivál 
Szervezıje: „Vulkán Sport” Egyesület és a „Vulkán Fesztivál” 
Egyesület 
Idıpontja: 2011. június 
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- Hérincs Zsolt Kosárlabda Emlékkupa 
Szervezı: „Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért” 
Alapítvány 
2011. március 
- Négy Város Labdarúgó Tornája  
Szervezı: Lenti város  
 
- Ság hegy Kupa, Szobi Tibor sakk emlékverseny 
   Szervezı: Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 
 
- Mercz Gábor Emlékverseny 
Szervezı: CVSE Asztalitenisz Szakosztálya 
Idıpont: 2011. ısz 

 
Felelıs  : Fehér László polgármester 
     Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
     Pálné Horváth Mária igazgató 
Határidı: folyamatos, illetve 2011. december 31. 

 
 10./ A Népjóléti Szolgálat 2011. évi intézményi és személyi  
 térítési díjainak megállapítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
 Elmondta, hogy ez az anyag a bizottsági ülésre nem került 
elıterjesztésre, így véleményt mondani nem tudnak. 
 
 2./ Erdélyi Antal képviselı: 
 
 Megkérdezte, hogy az ételszállítás díja mit jelent? Az intézmény 
dolgozóinak miért fizetnek az ételszállításért? 
 
 3./ Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat 
 igazgatója: 
 
 A jogszabályok azoknál a szolgáltatásoknál, amelyek az 
ellátással kapcsolatban vannak, önköltségszámítást tesznek kötelezıvé, aminek az az alapja, 
hogy meg kell vizsgálni, hogy a szolgáltatás mibe kerül, ebbıl az állami támogatást, ha 
levonják, a maradékra lehet térítési díjat megállapítani.  
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 4./ Erdélyi Antal képviselı: 
 
 Egy ebéd ára 485 Ft. Ebben az összegben a 30 Ft-os kiszállítási 
díj is benne van? 
 
 5./ Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat  
 igazgatója: 
 
 Az étel ára bruttó 485 Ft, a személyi térítési díjak a jövedelem 
alapján kerülnek megállapításra. Alacsony jövedelmőeknél 30% állapítható meg, az 
ebédszállítás költsége egységesen 30 Ft. 
 
 6./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Azt kellene megvilágítani, hogy a kettı hogy válik el térítési díj 
szempontjából, mikor kell szociális törvény szerint eljárni? 
  
 7./ Erdélyi Antal képviselı: 
 
 Személye esetében az ételt 500 Ft-ért a helyszínre szállítják. 
 
 8./ Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat  
 igazgatója: 
 
 Aki szociálisan rászorult, azoknak az ebédet kiszállítják, abban 
az esetben fizetnek 30 Ft-ot. 
 
 9./ Erdélyi Antal képviselı: 
 
 Akik igénylik a kiszállítást, azok egységesen 30 Ft-ot fizetnek a 
szállításért. A következı elıterjesztésben pedig az szerepel, hogy akik kiszállítják az ételt, 
azoknak emeljék a tiszteletdíját 75 Ft-ra. Ezt az önkormányzat fizesse meg? A munkaidıben 
hordják ki az ebédet? 
 
 10./ Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat  
 igazgatója: 
 
 A tiszteletdíjas ebédhordás nem a fıállású vagy alkalmazott 
dolgozókra vonatkozik, hanem több 100 ellátottról van szó, akiknek a dolgozók nem tudják 
kiszállítani, ezért a tiszteletdíjas gondozók látják el ezt a feladatot és az ı tiszteletdíjuknak a 
költsége ez az összeg. Ennek van egy térítési díj oldala, amit a 30 Ft-ban tudnak 
megjeleníteni, másrészt ezen a szolgáltatáson is megjelenik az állami támogatás.  
 
 11./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési   
 Bizottság elnöke: 
 
 A társadalmi gondozók tiszteletdíjának emelésével kapcsolatban 
bizottsági ülésen az hangzott el, hogy az emelést, ezt az igényt a vevı fizeti  ki és nem az 
önkormányzat. 
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 12./ Erdélyi Antal képviselı: 
 
 A kérelemben az volt, hogy az önkormányzat a kiszállítás 
összegét emelje meg. De miért az önkormányzat fizesse meg a kiszállítást? Az önkormányzat 
miért fizet azért, mert az intézményébıl ebédet szállítanak?  
 
 13./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Az a kérdés, hogy a Népjóléti Szolgálat, mint szolgáltató miért 
vállal fel egy ilyen feladatellátást, miért nem arra koncentrál, ami a szociális étkeztetésbıl 
adódóan feladata? Ezt a fajta szolgáltatást miért nyújtja? 
 
 14./ Erdélyi Antal képviselı: 
 
 Nyújthat az intézmény ilyen szolgáltatást, csak ne az 
önkormányzat fizesse a kiszállítást. 
 
 15./ Benkıné Remport Lilla képviselı: 
 
 Tiszteletdíjat kell fizetni annak a személynek, aki házhoz viszi 
az idıs ember ebédjét, az a költségoldalon jelentkezik. A bevételi oldalon pedig a 485 Ft-os 
étkeztetés, illetve a 30 Ft-os szállítási díj ételhordónként. 528 Ft jelentkezik bevételi oldalon, 
a kiadási oldalon pedig az a tiszteletdíj, ami most kerülne megemelésre.  
 
 16./ Erdélyi Antal képviselı: 
 
 Miért az önkormányzat fizessen ezért? 
 
 17./ Benkıné Remport Lilla képviselı: 
 
 Ez mindenképpen az intézmény költségvetésében szerepel. 
 
 18./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
 Javasolta, hogy a 10-11-es folyó ügyet ismételten tárgyalják 
meg a bizottságok, mivel most felelısséggel nem tudnak döntést hozni. 
 
 19./ Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat  
 igazgatója: 
 
 Kérte, hogy a 10. sz. folyó ügyet tárgyalja most a 
képviselıtestület, ellenkezı esetben akkora bevételi kiesést fog jelenteni a költségvetésükben, 
amit nem fognak tudni korrigálni.  
 
 20./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Az intézményi térítési díjak megállapítása az önkormányzat 
hatásköre. Az intézményvezetı hatásköre az, hogy a képviselıtestület által megállapított 
intézményi térítési díjak alapján a személyi térítési díjakat megállapítsa. Aki nem jogosult a 
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jövedelme alapján az ellátásokra, nekik ugyanazokat a díjakat kell fizetni, mintha nem is 
lenne szociális ellátott.  
 
 21./ Fehér László polgármester: 
 
 A rendeletben foglaltakat támogassa a képviselıtestület, kivéve 
az ételszállítás díját tiszteletdíj oldalról. 
 
 22./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Ezt minél késıbb szavazza meg a képviselıtestület, a bevétel 
annyival késıbb fog megjelenni az intézménynél. 
 
 23./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy a rendeletben foglaltakat – az ételszállítás díjával 
együtt – fogadja el a képviselıtestület, hogy bevétel kiesése ne legyen az intézménynek. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal a következı rendeletet alkotta: 
 
 3/2011.(I.27.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
 ellátásokkal kapcsolatosan fizetendı térítési díjakról szóló 
 10/2008.(II.21.) sz. rendelet módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta, hogy a 11. sz. folyó ügyet pedig ismételten tárgyalják 
meg a bizottságok. 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Beszéljék át bizottsági ülésen ezt az elıterjesztést, mivel az nem 
érthetı, hogy az ellátásban részesülı fizet 30 Ft-ot a kiszállításért, amikor a Népjóléti 
Szolgálat ezt 65 Ft-ért végzi. 
 
 A képviselıtestület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal 
támogatta a 11. sz. folyó ügy napirendrıl történı levételét. 
 
 12./ Felnıttvédelmi segélyezés feladatának áthelyezése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Orbán Dóra pénzügyi osztályvezetı: 
 
 Nem látja azt, hogyan tudja megoldani ennek a munkának az 
ellátását anélkül, hogy létszámot emelnének az osztályon. Nem támogatja a javaslatot. 
 
 2./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 A hivatali leépítés érinti a pénzügyi osztályt, ahol 
szakemberpótlás szükségeltetik. Komplexen kell ezt a feladatot megoldani.  
 
 3./ Budai Bernadett képviselı: 
 
 A Városgondnokságon látják el most ezt a feladatot. Aki ezzel 
foglalkozik, nem megoldható, hogy a hivatalba átkerüljön és segítsen? 
 
 4./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a 
képviselıtestület és majd megoldják a munkavégzéssel kapcsolatos dolgokat. 
 
 5./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 Úgy gondolja, ezt az intézményvezetık és a polgármester le 
tudja ezt egyeztetni. Errıl nem nyílt ülésen kellene beszélni, mivel személyeket érint a dolog. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 11/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
  
 A képviselıtestület elrendeli a felnıttvédelmi segélyezéssel  
 kapcsolatos pénzügyi feladatok Polgármesteri Hivatalhoz 
 történı áthelyezését a Népjóléti Szolgálattól, illetve a Város- 
 gondnokságtól. 
 A képviselıtestület felkéri az érintett intézmények vezetıit 
 az átadás-átvétel lebonyolítására. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
   Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
   Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat 
   igazgatója 
   Bakó István, a Városgondnokság igazgatója 
 
 Határidı: 2011. február 1. 
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 13./ A szociális és gyermekjóléti intézményfenntartó társulás  
 társulási megállapodásának módosítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A feladatellátáshoz hozzájárulnak, viszont ehhez létszámot, 
anyagi támogatást nem tudnak biztosítani. 
 
 2./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
 Az intézmények létszámcsökkentéseket hajtanak végre. 
Elfogadta elızı ülésen a képviselıtestület, hogy Répcelakon is hasonló ellátás történjen, ott 
vállaljon feladatot a Népjóléti Szolgálat. Bizottsági ülésen kérdésként feltette, hogy van ennyi 
szabad kapacitása, felesleges dolgozója a Népjóléti Szolgálatnak, hogy Répcelakot el tudta 
látni, most kéri Kemeneskápolna vonatkozásában a házi segítségnyújtás, étkeztetés, idısek 
klubja ellátását? Idıközben Mesteri is jelezte, hogy igénybe kívánja venni ezen feladatok 
ellátását, amihez szintén nem kér az intézmény létszámot. Van-e annyi szabad kapacitása a 
Népjóléti Szolgálatnak, hogy ezeket a plusz, önként vállalt feladatokat el tudja látni? 
Répcelak Önkormányzata ugyanerre a feladatra 3 millió Ft-ot kap, ezt a Népjóléti Szolgálat 
1,5 millió Ft-ért bérmunkában ellátja. Javasolja, hogy ne bıvítsék az ellátásokat, úgy tőnik, 
van szabad kapacitás a Népjóléti Szolgálatnál, viszont egyszer sem történt az intézménynél 
létszámleépítés.  
 
 3./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 A mőködési engedélyhez biztosítania kell a létszámot. 
 
 4./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
 Mindenhol létszámokat építenek le, jelen esetben pedig 
biztosítsanak még munkaerıt? 
 
 5./ Budai Bernadett képviselı: 
 
 A határozati javaslat elfogadható, amennyiben ezt a 
feladatellátást saját erıbıl oldja meg, a létszámbıvítést a képviselıtestület nem támogatja. 
 
 6./ Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat  
 igazgatója: 
 
 Répcelak vonatkozásában családsegítésrıl van szó, jelen esetben 
pedig a megállapodás azt tartalmazza, hogy az állami normatívát adja át a répcelaki 
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önkormányzat, ami a celldömölki önkormányzatnak 1 millió Ft-os bevétel-növekedést jelent. 
Létszámot nem kell bıvíteniük, ezáltal a meglévı dolgozók leterhelése fokozódik. Nem 3 
millió Ft-ról van szó, mivel lakosságarányos az állami támogatás, amit erre lehívnak, azt mind 
megkapják. Kemeneskápolna, Mesteri vonatkozásában alapfeladatok ellátására mőködik egy 
társulás, amelynél már számos településen ellátják a házi segítségnyújtással kapcsolatos 
feladatot annak érdekében, hogy a szolgáltatást nyújtani tudják. Megnézték, hogy a kistérségi 
kiegészítı normatíva jelent-e annyi növekményt, amennyivel érdemes ezt a feladatot vállalni, 
ez 1,5 millió Ft-os bevételt fog állami támogatás szintjén jelenteni az önkormányzatnak, amit 
év közben tudnak igényelni. 
 
 7./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Beszélt az érintettekkel, nekik van olyan elvárásuk, hogy ezt a 
feladatot helyben, helyiek oldják meg. Arra figyelni kell, ha ezt nem tudják teljesíteni, akkor 
az intézmény inkább nemet mondjon erre a feladat ellátásra. 
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 Szavazásra tette fel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, 
hogy a feladatellátáshoz az önkormányzat sem létszámot, sem pénzügyi támogatást nem 
biztosít. A községekkel fel kell venni a kapcsolatot, hogy ezt az ellátást a Népjóléti Szolgálat 
a dolgozói létszámával tudja megvalósítani, amennyiben a település ezt így nem kéri, akkor 
semmissé válik ez a dolog, ellenkezı esetben viszont az engedélyezést el lehet indítani. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés és a javaslat alapján 7 igen, 2 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 12/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

1./ A képviselı-testület kiegészíti a Kemenesaljai Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló 
megállapodás 7. 8. 9. számú mellékleteit Kemeneskápolna és 
Mesteri községekkel. 
 
2./ Az 1./ pontban meghatározott feladat-ellátáshoz a 
képviselıtestület létszámbıvítést nem engedélyez, azt az 
intézményben dolgozókkal kell megoldani. 

 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
 
 Határidı: azonnal 
 
 
 Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat vezetıje: 
 
 A létszámleépítéssel kapcsolatban 0 fıt jeleztek, úgy érzi ez a 
helyzet már nem áll fenn, mert ha saját erıbıl kell ezt a feladatellátást megoldani, a többi 
területrıl a létszámleépítés megtörtént. 
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 14./ Celldömölk városban 2011. évben a viziközmőhálózat  
 rekonstrukciós munkái. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 13/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

1.  A Képviselıtestület jóváhagyja a Kemenesvíz  Kft  által 
   2011. évben  elvégzendı rekonstrukciós munkákat az alábbiak 
   szerint: 
 -  Szennyvíztisztító telepen a 4410.011 Flygt Banana 
  9360056 gyártási számú keverı felújítása   
                                                                    507.661.-Ft + Áfa 
 -  Tompa M. u. ivóvízvezeték rekonstrukció befejezése 
                                                            1.779.800.- Ft + Áfa 
  -11 emeletes tömbbelsınél szennyvízvezeték rekonstrukció  
                                                                   313.582.- Ft + Áfa 
 - Ifjúság téri ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem 
                                           4.385.290.- Ft + Áfa 
  (Lakberendezési Áruház Ny-i oldalától a Nyomásfokozóig, 
   ill. Nyomásfokozótól a 9 emeletesig) 
  - Ifjúság téri ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem 
                                                      3.561.759.- Ft + Áfa 
  (Nyomásfokozótól a Temesvár utcáig, ill. 11 emeletesek  
   bekötései) 
   -  I. számú szennyvízátemelı üzemviteli épület  
      villamos hálózat felújítása                     500.000.- Ft + Áfa 
   -  V. számú ivóvízkút tartalék szivattyú  
                         600.000.- Ft + Áfa 
   -  Tolózárak cseréje (10 db NA 100-as, 7 db NA 80-as)  
                                                                  2.510.000.- Ft + Áfa 
   -  Batthyány u. – Széchenyi u. csomópontban ivóvízvezeték     
      rekonstrukció                                     8.649.046.- Ft + Áfa 
   -  Móritz S. u. szennyvíz gerincvezeték és bekötés 
      rekonstrukció                                     5.083.282.- Ft + Áfa 
   - Esze T. u. ivóvízvezeték rekonstrukció: 
                     2.667.247.- Ft + Áfa 
    (II.ütem befejezése és II. ütem gerincvezeték és bekötések  
    cseréje ) 
    -  Kinizsi u. ivóvízvezeték rekonstrukció:  
       bekötések cseréje                              3.382.333.- Ft + Áfa 
    -  Irányítástechnikai rendszer kiépítése:  
                                           3.000.000.- Ft + Áfa 
   vízmő gépház és szennyvízátemelık távfelügyeleti rendszere 
 
   Összesen:           36.940.000  Ft + Áfa
      
Felelıs: Fehér László polgármester 
Határidı: 2011. december 15.  
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 15./ Kereskedelmi és Hitelbank bérleti díja. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 14/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület a K&H Bank által bérelt helyiségek bérleti 
 díját 2%-kal  növelt mértékben javasolja megállapítani, amit 
 a bérlıvel egyeztetni kell. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
    Bakó István, a Városgondnokság vezetıje 
 
 Határidı: azonnal 
  
 16./ Önkormányzati tulajdonú terület értékesítése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 15/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület az 1159. hrsz-ú ingatlana megosztását köve- 
 tıen 80 m2 nagyságú részt értékesít Bısze Ferencné és Kiss  
 Lilla Celldömölk, Tompa M. u. 16. sz. alatti lakosok részére, 
 136 m2 nagyságú részt az Akácfa u. 3. szám alatti ingatlan  
 tulajdonosa, illetve 136 m2 nagyságú részt az Akácfa u. 5.  
 szám alatti ingatlan tulajdonosa részére egységesen 2.200 Ft/ 
 m2+ÁFA értéken. 
 
 A megosztás és szerzıdéskötés költsége a vevıket terheli. 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
 
 Határidı: 2011. március 31. 
 
 17./ Megbízás önkormányzati tulajdonú terület  
 értékesítésére. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
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 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 16/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület a tulajdonát képezı 0503/8. hrsz-ú, 8  
 hektár nagyságú külterületi ingatlana sikeres értékesítése 
 céljából ingatlanforgalmazásra jogosult szervvel/személlyel 
 megbízási szerzıdést köt, amelyben  a közvetítıi jutalék  
 mértékét a mindenkori eladási ár 4%-ában állapítja meg. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
 
 Határidı: azonnal 
 
 18./ Terület felajánlása értékesítésre. (134. hrsz.) 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 17/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület nem vásárolja meg a tulajdonos által meg- 
 vételre felajánlott Celldömölk, 134. hrsz-ú 983. m2 nagyságú 
 ingatlant. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
 
 Határidı: azonnal 
 
 19./ Cellcomp Kft és Kiniczky Mérnöki Iroda Kft kérelme  
 Celldömölk Város Helyi Építési Szabályzatának 
 módosítására. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 A határozati javaslat 2./ pontjával kapcsolatban a bizottság 
javaslata az volt, hogy teljes költséget a kérelmezık viseljék. 
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 2./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 A kérelmezıkkel kötnek egy olyan teherviselési megállapodást, 
hogy teljesen ık viselik ennek a költségét. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 18/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

1. A képviselı-testület kezdeményezi a HÉSZ módosítását 
atekintetben, hogy a Gipsz-sz/2 jelő gazdasági övezetben a 
beépítési % 50 % lehessen. 
2. A Képviselıtestület felkéri a Jegyzıt, hogy tervezıi 

szerzıdést, ill. a kérelmezıvel egy teherviselési megállapodást 
készítsen elı. 

 
Felelıs: Fehér László polgármester 

Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 

Határidı: 
 
 

   2011. február 28. 
 

 20./ Erste Bank kérelme bank automata elhelyezésére. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Az elıterjesztésben leírt helyszínt a bizottság nem tartotta 
elfogadhatónak, így ismételten megtekintették és a bejárati ajtótól balra van egy raktár, 
aminek az egyik ablaka a két fotocellás ajtó közti területre néz, az ablak felıli oldalon lehetne  
a pénzfelvétel. Az Erste Bankkal kellene a kapcsolatot felvenni, hogy ez a helyiség 
elfogadható lenne-e az automata elhelyezésére.  
  
 2./ Dummel Ottó mőszaki osztályvezetı: 
 
 Az biztos, hogy a tőzoltóságnál nem alakítható ki helyiség az 
automata elhelyezéséhez. A mővelıdési központban a portás fülkének biztonsági szerepe van, 
annak a szabad használatát biztosítani kell, errıl a helyszínrıl mindenképpen egyeztetni kell 
igazgató asszonnyal, illetve a bankkal. 
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 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Elvi szándékukat fejezzék ki az automata elhelyezésére, 
amennyiben a helyszín megvizsgálása során kiderül, hogy az akadályba ütközik, úgy nem 
támogatják az automata elhelyezését. 
 
 A képviselıtestület a javaslat alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 19/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület engedélyezi a Kemenesaljai Mővelıdési 
 Központ és Könyvtár épületében bankautomata elhelyezését 
 az ERSTE BANK Hungary Zrt részére azzal, hogy a hely- 

 színnel kapcsolatban további egyeztetés szükséges, hogy az 
automata az épület biztonságos mőködését ne zavarja. 

 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
    Pálné Horváth Mária igazgató 
 
 Határidı: azonnal 
 
 21./ Euroshow Kft közterület használati ügye. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 Budai Bernadett képviselı: 
 
 Javasolta, hogy kérelmezık 100%-ban fizessék meg a 
közterület-használati díjat. 
 
 A képviselıtestület a javaslat alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 20/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A Képviselıtestület hozzájárulását adja, hogy az Euroshow Kft. 
(Budapest, Római part 19.) 2011. február 24.-én a KMKK elıtti 
térnél /Dr. Géfin tér 1./ lévı parkolóban mintegy 200 m2 
nagyságú területen a Paksi Atomerımő bıvítésével 
kapcsolatban egy tájékoztató-kamiont helyezzen el, a 
26/2008.(IX.3.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott 
összegő térítési díjtétel – 148 e Ft - megfizetése mellett. 
 
Felelıs: Fehér László polgármester 
 
Határidı: azonnal az értesítésért 
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 22./ Behajthatatlan követelés törlése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 
 21/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület jóváhagyja a Celldömölk és Környéke  
 Repülı Egyesülettel szemben nyilvántartott 500 e Ft összegő 
 behajthatatlan követelés mérlegbıl való törlését. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Határidı: azonnal 
 
 23./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
 módosított 6/2007.(III.29.) sz. rendelet módosítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Kérte, hogy részletes tájékoztatás történjen meg a sajtó részérıl, 
mert sok embert fog érinteni a szociális rendelet változtatás, mind az ápolási díjak, mind az 
egyéb szociális rászorultság tekintetében. 
 
 Benkıné Remport Lilla képviselı: 
 
 A rendelet bevezetése elınytelenül érintené azokat az 
embereket, akik nehéz helyzetben vannak, ezt még más városokban sem vezették be. 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Ismertette az elıterjesztés lényegét. Elmondta, hogy a 
méltányossági ápolási díj mértéke 80%-ra csökkenne, jelenleg 44 fı részesül ápolási díjban. 
Az volt a javaslat, hogy az önkormányzat ne foglalkozzon ápolási díj kérelmekkel, de olyan 
esetekben, amikor már az megállapításra került, ott már nem tudják megszüntetni, hanem 
azokat a szempontokat, amit a rendeletben elıírtak, felülvizsgálatkor kell figyelembe venni. 
Ismertette a bérpótló juttatásra való feltételek meghatározását, elmondta ahhoz, hogy a 
bérpótló juttatásban részesülıket fogadni tudják, ennek a rendeletnek a megalkotása 
feltétlenül szükséges. 
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 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı rendeletet alkotta: 
 
 4/2011.(I.27.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális  
 ellátásokról szóló 6/2007.(III.29.) sz. rendelet módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 24./ Tájékoztatás fakivágásról. 
 
 Elıadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 22/2011.(I.26.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület tudomásul veszi a Városfejlesztési és 
 Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörben – fakivágási 
 ügyekben – hozott döntésrıl szóló tájékoztatót. 
 
 Felelıs: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 Határidı: azonnal 
 
 25./ Pénzügyi terv módosítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı rendeletet alkotta: 
 
 5/2011.(I.27.) sz. rendelet az önkormányzat 2010. évi pénzügyi 
 tervérıl szóló 4/2010.(III.03.) sz. rendelet módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a képviselıtestület soros ülése február 23-án 
lesz, közmeghallgatással együtt. Egy munkaértekezletet fog addig összehívni, ahová az 
intézményvezetık is meghívást kapnak, ott további feladatokat határozhatnak meg a 
költségvetési hiány csökkentésével kapcsolatban. 
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 Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 Az Új Kemenesalja 2011. évi elsı három számát még a 
Városgondnokság adja ki, az elsı szám pénteki napon fog megjelenni, legkésıbb február 1-ig 
minden címre ennek el kell jutni. Kérte, a kifogásokat a Városgondnokságon jelezzék. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést 17 órakor 
bezárta és bejelentette, hogy a képviselıtestület a továbbiakban zárt ülést tart. 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baranyai Attiláné dr.       Fehér László 
        jegyzı       polgármester 
 
 


