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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületé-
nek 2011. április 26-án 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai 
Bernadett, Erdélyi Antal, Karádi Mihály, dr. Kovács Zoltán, Lukács Erzsébet, Nagyné 
Ferencz Mirtill, Söptei Józsefné képviselők, Baranyai Attiláné dr. jegyző. 
Benkőné Remport Lilla képviselő az 1./ napirendi pont tárgyalása közben érkezett meg. 
 
 Igazoltan távol maradtak: 
 
 Horváth Melinda és dr. Várnai Levente képviselők. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Danka Adél, a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója, Gasztonyiné Fódi Zita, a Városi Óvoda vezetője, Sipos 
Tibor, a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója, Bakó István, a 
Városgondnokság vezetője, Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat igazgatója, 
Enyinginé dr. Batári Borbála aljegyző, Dummel Ottó, Orbán Dóra, Farkas Gábor 
osztályvezetők, Kiss Lilla belső ellenőrzési vezető, továbbá 5 fő a lakosság részéről. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
megválasztott 11 képviselő közül 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
Elmondta, hogy kiosztásra került a 23./, 24./ folyó ügy, kérte azok napirendre történő 
felvételét. 
Javasolta, hogy a képviselőtestület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg: 
 
 NAPIREND: 
 
 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és  
 a két ülés között történtekről. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 2./ 2010. évi pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 3./ Beszámoló a 2010. évi pénzügyi terv teljesítéséről.  
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 4./ Folyó ügyek: 
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 1./ Celldömölk Város Önkormányzatának 2010. évi  
 Összefoglaló Ellenőrzési Jelentése.  
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 2./ Belső ellenőrzési jelentés a Celldömölk Város  
 Önkormányzata által 2010. évben államháztartáson kívülre  
 nyújtott támogatás elszámolásának tárgykörében végzett  
 célvizsgálat megállapításairól.  
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 3./ A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ-ben  
 indítandó első osztályok számának meghatározása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 4./ Tájékoztatás az óvodai beíratásokról. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 5./ Az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási  
 Intézményben fizetendő térítési díjak megállapítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 6./ Kemenesaljai Egyesített Kórház területén parkolási díj  
 bevezetése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 7./ HPV fertőzés elleni védőoltás támogatása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 8./ Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú  
 Társulási Megállapodásának módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 9./ Büfé üzemeltetése a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő  
 területén. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 10./  Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és  
 annak egyes szabályairól szóló 47/2006.(XII.14.) sz. rendelet  
 módosításáról. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
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 11./ Önköltségszámítás megállapítása a szociális ellátások  
 térítési díjánál. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 12./ Beszámoló a Népjóléti Szolgálat 2010. évi szociális és  
 gyermekvédelmi munkájáról.  
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 13./ Népjóléti Szolgálat SZMSZ-e, Szakmai Programja,  
 Házirendje és Alapító Okirata módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 14./ Kemenesvíz Kft SZMSZ-e és könyvvizsgálata.  
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 15./ Celldömölk Ság hegyi ingatlantulajdonosok közös  
 képviselőjének kérelme villamos energia ellátáshoz. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 16./ Búza János u. 16. és 18. sz. alatti önkormányzati tulajdonú  
 HM rendelkezésű lakások értékesítése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 17./ ifj. Rozmán Ferenc celldömölki lakos közterület használati  
 ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 18./ A Cellcomp Kft és a BakóTrex Kft közvilágítási kérelme. 
  
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 19./ Városi konyhák racionális működtetése.  
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 20./ Celli Huke Kft társasházakat érintő, települési szilárd  
 hulladékszállítással kapcsolatos javaslata. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 21./ Tájékoztatás fakivágásról. 
 
 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
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 22./ A Szentháromság tér felújításával kapcsolatos lakossági  
 bejelentés ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 23./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
 többször módosított 6/2007.(III.29.) sz. rendelet módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 24./ A támogatás-megelőlegező hitelhez kapcsolódó enged- 
 ményezés. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 A képviselőtestület a napirendet 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és  
 a két ülés között történtekről. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 A beszámoló írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 

 A két ülés között történtekről az alábbiakban tájékoztatta a 
képviselőtestületet. 
Április 
2. Egy celldömölki házaspár ötvenéves házassági évfordulójuk alkalmából a Városházán 

újította meg fogadalmát, az önkormányzat nevében Söptei Józsefné alpolgármesterrel 
együtt köszöntötte az ünnepelteket. 

 
3. A Celldömölki Makett Klub rendezte második versenyét, a díjátadón Nagyné Ferencz 

Myrtill bizottsági elnök képviselte az önkormányzatot. 
  
4. Czupor Attilával, a Szent Benedek Általános Iskola igazgatójával egyeztetett nyáron a 

városunkban rendezendő országos ifjúsági sakkbajnoksággal kapcsolatban. 
Este a Cigány Kisebbségi Önkormányzat programján vett részt Söptei Józsefné 
alpolgármesterrel, ahol együttműködési lehetőségekről beszéltek a megyei és a helyi 
kisebbségi, valamint a városi önkormányzat között. 

  
5. Kozák Jánossal, egy vállalkozói csoport vezetőjével folytatott egyeztetést a piac 

működtetésével kapcsolatban. A témáról a következő soros képviselő-testületi ülésen 
adnak tájékoztatást. 
A horgásztó működtetésével kapcsolatban tartottak egy egyeztetést, amelyen részt vett 
Mesterházy József, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes 
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halászati felügyelője, ahol az körvonalazódott, hogy új hasznosításra pályázatot fognak 
kiírni. 
 

6. A Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola új tanműhelyének 
alapkőletétele zajlott, ahol ünnepi köszöntőjében méltatta a beruházás lehetőségét. A 
megyei közgyűlés ülésén foglalkoztak az önrész kérdésével, Celldömölk Város 
Önkormányzatának kölcsönt nyújtanak 10 évre, mivel ehhez a szakképzési 
hozzájárulást nem lehet igénybe venni, az ütemezéséről még tárgyalni fognak. 

 A Magyar Turizmus Rt. megbízásából televíziós forgatás zajlott Celldömölkön, 
interjút adott a stábnak. 

 
8. Délelőtt a városi általános iskola 6. osztályos tanulói jártak a polgármesteri hivatalban 

egy projekt keretében, az önkormányzat működéséről, a város fejlesztéséről 
tájékoztatta őket. 

 Este a TV-Cell városi televízió vendége volt, egy beszélgetésben értékelte az elmúlt 
fél év történéseit. 

 
10. A városi iskola alsósági tagiskolájában a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos, a 

Celli Huke Kft. által szervezett programon vett részt, és köszöntötte a városrész 
óvodásait. 
Aznap a Sárvári Mezőgazdasági Zrt. felügyelő-bizottsági ülésén vett részt. 

 
13. A képviselő-testület tagjaival és a polgármesteri hivatal vezetésével Veitscben jártak, 

ahol a JUFA mutatta be vállalkozásait, és tárgyaltak a celldömölki szálláshely-
fejlesztési tervekről. 

  
14. A Jobbik helyi szervezetéhez kötődő magánszemélyek nyújtottak be aláírásgyűjtő 

íveket a városmag-rehabilitációhoz kapcsolódó Szentháromság téri fakivágás ügyében. 
Munkaértekezletet tartott a képviselő-testület az önkormányzati konyhák 
működtetésével kapcsolatban. 

 Este dr. Kovács Zoltán képviselő lakossági fórumán vett részt Alsóságon. 
 

15. Fehér László, a JUB Cell Kft. új ügyvezetője járt nála bemutatkozó látogatáson, az 
önkormányzat számára festékeket ajánlottak fel. Meg kell szervezni, ahol szükséges, 
fel tudják használni. Kérte, képviselők a körzetükre vonatkozóan jelezzék igényüket. 

 Szintén bemutatkoztak a Bakony Gast vállalkozás vezetői, akik a konyhák 
működtetésével kapcsolatban keresték fel. 

 Délután a szakképző iskolában vett részt a két középiskola integrálásával kapcsolatban 
a diákok, a szülők és az alkalmazottak számára rendezett fórumokon. A 
diákönkormányzat, az alkalmazotti közösség, az iskolaszék és a szülői munkaközösség 
egyaránt támogatását fejezte ki a képviselő-testület szándékával kapcsolatban. 

 
18.  A gimnáziumban vett részt az intézmények összevonásával kapcsolatos fórumokon. A 

diákönkormányzat támogatta a tervezett intézmény-összevonást, az alkalmazotti 
közösség és a szülői munkaközösség azonban nem támogatja a képviselő-testületi 
szándékot. 

 
21. A közbeszerzési bizottság ülésezett. 
 
22. A Vas Megyei Közgyűlés soros ülésén vett részt. 
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24. A Celldömölki Családokért Alapítvány jótékonysági bálját nyitotta meg, gratulált a 

színvonalas rendezvény megszervezéséhez. 
 
-Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a HUKE Kft Felügyelő Bizottsága 5 fővel 
megalakult. Celldömölk Város Önkormányzata által javasolt 3 fő mellé a tulajdonostárs Vasi 
Consulting Kft által javasolt 2 fő: Varga Károly Ajka, Avar u. 45. szám alatti lakos, aki 
díjazás mellett és Somorjai Tamás Budapest, Rózsadomb u. 31/4. szám alatti lakos, aki 
díjazás nélkül vállalta. 
 
  HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
  1./ Nagyné Ferenc Mirtill, a Humán Szolgáltatások  
  Bizottságának elnöke: 
 
 Az országos tanulmányi versenyekre bejutott gyermekek, illetve 
felkészítő tanáraik névsorát ismertette intézményenként, ezúton gratulált az elért 
eredményekhez. 
 
  2./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Baranyai Károly celldömölki lakos ígéretet kapott korábban 
arra, hogy Pórdömölkön a Romtemplom környéki parkban árok kerül kialakításra, valamint 
villanyoszlopot szeretnének baleset megelőzés céljából. Ez ügyben tájékoztatást kért a 
műszaki osztályvezetőtől. 
 
 3./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A csapadékvíz elvezetésre a Kemenesvíz Kft készíti a tervet, 
illetve az árajánlatot, a közvilágítási lámpatest esetében az E-ON részéről még nem érkezett 
árajánlat. 
 
  4./ Nagyné Ferenc Mirtill, a Humán Szolgáltatások  
  Bizottságának elnöke: 
 
 Bejelentések érkeztek, hogy a Csokonai, illetve több utcában is 
motorosok úgy közlekednek, hogy az balesetveszélyes.  
A Kisdobos utca lakói érdeklődtek az útépítéssel kapcsolatban, mivel az úttest ott nagyon 
rossz állapotban van. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 A táblák kihelyezése, az utakon való közlekedéssel kapcsolatos 
dolgok nemcsak az önkormányzatra, hanem a hatóságokra is tartoznak. Az, hogy melyik 
utcák kerülnek felújításra, az a költségvetés függvénye, illetve a képviselők többségének a 
döntése lesz. 
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 6./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 A május 20-21-22-én megrendezésre kerülő Alsósági Tavaszi 
Napok programját készítik elő, megköszönte mindazok közreműködését, akik ehhez 
segítséget nyújtanak. 
 
 7./ Sipos Tibor, a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és 
 Szakiskola igazgatója: 
 
 Elmondta, hogy Rába Mátyás géplakatos tanuló országos 
döntőben II. helyen végzett, megköszönte a tanárok, illetve a Kőnig Maschinen Kft ehhez 
nyújtott segítségét, támogatását. 
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 Szavazásra tette fel a két ülés között történtekről szóló 
beszámolóját. 
 
 A képviselőtestület a beszámolót 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
 A képviselőtestület a beszámolót 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján, a napirend során 
ismertetett szavazati arányokkal a következő határozatot hozta: 
 
 102/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
 végrehajtásáról és a két ülés között történtekről szóló beszá- 
 molót. 
 

Felelős: Fehér László polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 a./ A képviselőtestület  az 55/2011.(II.23.) sz. határozatát az  
 alábbiak szerint módosítja: 
 

A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a HUKE Kft. 
taggyűlése a Kft. felügyelő bizottságába Rudolf Wiedner helyett 
az alábbi két személyt delegálja: 

 Varga Károly (Ajka, Avar u. 45.) 
 Somorjai Tamás (Budapest, Rózsadomb u. 

31/4.) 
Felelős: Fehér László polgármester 
Határidő:  azonnal 
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 2./ NAPIRENDI PONT: 
 
 2010. évi pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 
 16/2011.(IV.27.) sz. rendelet az önkormányzat 2010. évi 
 költségvetéséről szóló 4/2010.(III.03.) sz. rendeletének 
 módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 

 3./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Beszámoló a 2010. évi pénzügyi terv teljesítéséről.  

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 A beszámoló írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Futó István könyvvizsgáló: 
 
 Ismertette könyvvizsgáló jelentésének lényegét, mely írásban a 
jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta: 
 
 103/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület elfogadja Celldömölk Város Önkor- 
 mányzata 2010. évi egyszerűsített beszámolójának felülvizs- 
 gálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
 
 17/2011.(IV.27.) sz. rendelet az önkormányzat 2010. évi  
 költségvetésének végrehajtásáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 4./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Folyó ügyek: 
  
 1./ Celldömölk Város Önkormányzatának 2010. évi  
 Összefoglaló Ellenőrzési Jelentése.  
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 104/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület elfogadja Celldömölk Város Önkormány- 
 zatának 2010. évi Összefoglaló Ellenőrzési Jelentését. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 
 2./ Belső ellenőrzési jelentés a Celldömölk Város  
 Önkormányzata által 2010. évben államháztartáson kívülre  
 nyújtott támogatás elszámolásának tárgykörében végzett  
 célvizsgálat megállapításairól.  
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Javasolta, hogy a határozati javaslat 4./ pontjában fogadják el a 
80 e Ft kifizetését a Városgondnokság részére, de a többi összeg felhasználásáról a következő 
ülésen döntsenek. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Szavazásra tette fel a határozati javaslat 1./-2./-3./ pontjait. 
 
 A képviselőtestület a javaslatokat 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 -Szavazásra tette fel Söptei Józsefné alpolgármester indítványát 
a 4./ pont vonatkozásában. 
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 A képviselőtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 105/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselőtestület elfogadja Celldömölk Város 
Önkormányzata által 2010. évben államháztartáson kívülre 
nyújtott támogatás elszámolásának tárgykörében végzett 
célvizsgálat megállapításairól készült Belső ellenőrzési jelentést.  
2. A képviselőtestület elrendeli, hogy a Celldömölki Kistérség 
Közbiztonságáért Alapítvány 2011. évben nem kaphat 
támogatást Celldömölk Város Önkormányzatától, míg a Vas 
Megyei Bíróságon be nem lesz jegyezve. 
 
3. A képviselőtestület elrendeli, hogy az Alsósági 
Sportegyesület 2011. évre vonatkozóan nem kaphat támogatást 
Celldömölk Város Önkormányzatától, mivel 2010. nyara óta 
nem végez sporttevékenységet.  
 
4. A képviselőtestület engedélyezi 80 ezer Ft kifizetését a 
Városgondnokságnak a 2010. év során az izsákfai futballpályán 
végzett fűnyírás költségeinek fedezésére, amelynek fedezete az 
Alsósági Sportegyesület részére megállapított, de ki nem fizetett 
200 e Ft összegű, valamint a Celldömölki Kistérség 
Közbiztonságáért Alapítvány részére megállapított, de ki nem 
fizetett 500 e Ft összegű támogatást. A 620 e Ft-ról a 
képviselőtestület a későbbiekben dönt. 

Felelős: Fehér László polgármester 
             Baranyai Attiláné dr. Jegyző 

Határidő: azonnal, illetve: 2011. május 31. 
 
 3./ A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ-ben  
 indítandó első osztályok számának meghatározása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 106/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat:  
1. A képviselő-testület kéri az intézmény fenntartóját, hogy a 
2011/2012. tanítási évben az első osztályok indítását az alábbiak 
szerint engedélyezze: 
-Celldömölki telephelyen: 3 osztály 
-Alsósági tagiskolában: 1 osztály 
-Kenyeri tagiskolában: 1-4 összevont osztály 
-Nagysimonyi, Kemenesmihályfai tagiskolák: 0 osztály. 
 
2. A képviselő-testület felkéri az intézmény igazgatóját, 
hogy a 2011/2012-es tanévben induló első évfolyamos 
osztályszámokhoz igazodva tegyen javaslatot a pedagógusok 
foglalkoztatásáról, valamint mérje fel a gyermekek napközis 
igényét a napközis csoportok szervezése érdekében. 
 

Felelős: Fehér László polgármester 
Baranyai Attiláné dr. jegyző 

Danka Adél igazgató 
Határidő: azonnal, illetve 2011. júniusi testületi ülés 

 
 4./ Tájékoztatás az óvodai beíratásokról. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 107/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület elfogadja az óvodai beíratásokról szóló 
 tájékoztatót. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
  
 5./ Az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási  
 Intézményben fizetendő térítési díjak megállapítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Bejczi Károly, az Ádám J. Zeneiskola Alapfokú 
 Művészetoktatási Intézmény igazgatója: 
 
 Az intézmény költségvetésében 2,7 millió Ft szerepel saját 
bevételként, ennek ismeretében dolgozta ki a térítési díjak módosítására vonatkozó javaslatát. 
Kedvezményeket biztosítani kell, aminek a mértékét a képviselőtestület határozza meg. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Módosító indítványa, hogy a kedvezmény mértéke 4,5-5 
tanulmányi eredmény esetén 2.000 Ft, mind a 18 év alatti, mind a 18 évnél idősebb, de 22 
évnél fiatalabb tanulók esetén, 3,5-4,49 tanulmányi eredmény esetén pedig 1.000 Ft legyen. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott javaslat 
alapján 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

18/2011.(IV.27.) sz. rendelet a nevelési – oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak 
megállapításának szabályairól, továbbá a nem magyar 
állampolgárok fizetési kötelezettségéről szóló 17/2008. /V. 
27./ sz. rendelet módosításáról:  

 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 6./ Kemenesaljai Egyesített Kórház területén parkolási díj  
 bevezetése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
 elnöke: 
 
 Jelezte, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy „az 1. pont 
szerint nem jogosultak a behajtást követő 15 percért nem kötelesek fizetni”, viszont ebben az 
esetben nem is kérhetnek parkolási díjat.  
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 108/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
  

A képviselőtestület elfogadja a Kemenesaljai Egyesített Kórház 
igazgatójának tájékoztatóját az intézmény területén bevezetésre 
kerülő parkolási díjak megállapításának elveiről és mértékéről. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
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dr. Farkas Péter igazgató 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 
 7./ HPV fertőzés elleni védőoltás támogatása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 109/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
  

1./ A képviselőtestület vállalja az 1998. január 1. és 1998. 
december 31-e között született celldömölki leány és fiú gyermekek 
HPV vírusfertőzés elleni védőoltása költségeinek egyharmad 
részét, azaz gyermekenként 17.900 Ft összeget, maximum 
1.700.500 Ft-ot. 
2./ A képviselőtestület felkéri a Kemenesaljai Egyesített Kórház 
igazgatóját, dr. Farkas Pétert a védőoltás jelentőségének 
ismertetésére az érintett tanulók és szüleik részére. 
Felelős: Fehér László polgármester 

             dr. Farkas Péter igazgató 
             Danka Adél igazgató 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 

 8./ Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú  
 Társulási Megállapodásának módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 110/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

Celldömölk Város Képviselő-testülete elfogadja a Celldömölki 
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 2. számú módosítását 
a melléklet szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Fehér László polgármester 
Határidő: azonnal 



14 
 

 9./ Büfé üzemeltetése a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő  
 területén. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 111/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A képviselőtestület megbízza a Városgondnokságot a 
büfé melletti udvari tároló hely megépítésével. 
 
2. A képviselőtestület a tároló hely használatát a büfé 
bérlője részére 500,-Ft+Áfa/m2 összegű bérleti díjért biztosítja.  

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
Határidő:  2011. június 30. 

 
 10./  Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről 
 és annak egyes szabályairól szóló 47/2006.(XII.14.) sz.  
 rendelet módosításáról. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta: 
 
 112/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
  

1. A Képviselőtestület kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy 
– az önkormányzati bérlakásoknál a lakbérhátralékok 
felhalmozódásának megelőzése érdekében 
a) felül kell vizsgálni az önkormányzat lakásrendeletének a 
szabályait, 
b) felkéri a jegyzőt arra, hogy a lakástörvény és egyéb vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések betartásával – a Városgondnokság 
vezetőjének ezirányú javaslatait alapulvéve készítsen a rendelet 
módosítására tervezetet. 
2. A Képviselőtestület a nem lakás céljára szolgáló 
önkormányzati tulajdonában lévő helyiségek (üzletek, irodák, 
műhelyek, egyéb helyiségek, garázsok, területek) – ide nem értve 
az eddig is ingyenes használatba lévő helyiségeket – bérleti 
díjának és a terület használati díjának az emelési mértékét a 
jelenlegi bérleti díjat alapul véve 2011. július 1-től a következők 
szerint állapítja meg: 
 ahol szerződés nem rögzíti a bérleti díjat - az alábbiak 
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kivételével - 3,7 %-kal növekedik a bérleti díj; 
o a Kossuth utcában, az udvarban lévő garázsok alatti 

területek díja egységesen, 25,- Ft/m2; 
o üzletek esetében pedig – a piac telítettsége okán – 2 

%-os díjemelés történjen.  
 
Felelős: Fehér László polgármester 

Baranyai Attiláné dr. jegyző 
Bakó István, a Városgondnokság vezetője 

Határidő: 1. pont tekintetében 2011. július 31.  
2. megállapodások megkötésére  2011. július 1. 

 
 19/2011.(IV.27.) sz. rendelet az önkormányzat tulajdonában 
 lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes  
 szabályairól szóló 47/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosí- 
 tásáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 11./ Önköltségszámítás megállapítása a szociális ellátások  
 térítési díjánál. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 
 20/2011.(IV.27.) sz. rendelet a személyes gondoskodást  
 nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjakról 
 szóló 10/2008.(II.21.) sz. rendelet módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 12./ Beszámoló a Népjóléti Szolgálat 2010. évi szociális és  
 gyermekvédelmi munkájáról.  
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 113/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
  

A Képviselőtestület elfogadja a Népjóléti Szolgálat 2010. évi 
szociális és gyermekvédelmi szakmai munkájáról szóló 
beszámolót. 

Felelős: Fehér László polgármester 
Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat 
vezetője 

Határidő: azonnal 
 
 13./ Népjóléti Szolgálat SZMSZ-e, Szakmai Programja,  
 Házirendje és Alapító Okirata módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 114/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 1./ 

A Képviselőtestület felkéri az intézmény fenntartóját, hogy a  
Népjóléti Szolgálatnak – az előterjesztés mellékleteiként csatolt –
Sz.M.Sz.-t, Szakmai Programját és a Házirendjét a tervezett 
módosítással egységes szerkezetben foglaltaknak megfelelően 
módosítsa azzal, hogy a Bölcsőde önálló intézménnyé válásakor 
– várhatóan 2011.07.01. – a dokumentumokban a Bölcsődére és a 
Védőnői Szolgálatra vonatkozó szabályozások, szövegrészek 
hatályát vesztik. 
 
2./ a./ 
A képviselőtestület a Népjóléti Szolgálat alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

- 4./ pontban felsorolt Alaptevékenységek az alábbi új 
szakfeladatokkal egészülnek ki; 
561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
85593-1 Szakmai továbbképzések 
871000-1 Bentlakásos nem kórházi ellátás, ápolás 
873019-1 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 
879039-1 Egyéb szociális ellátás bentlakással 
881000-1 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális 
ellátásainak komplex támogatása 
illetve törlésre kerülnek: 
862101-1 Háziorvosi alapellátás 
882111-1 Rendszeres szociális segély 
882112-1 Időskorúak járadéka 
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882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 
882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 
882122-1 Átmeneti segély 
882123-1 Temetési segély 
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882202-1 Közgyógyellátás 
882203-1 Köztemetés 

-valamint hetedik,nyolcadik, kilencedik bekezdései: 
„rendszeres szociális pénzbeli ellátások Celldömölk, Szalóky S. 
u. 3. 
munkanélküli ellátás Celldömölk, Szalóky S. u. 3. 
eseti szociális pénzbeli ellátások Celldömölk, Szalóky S. u. 3.” 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
              Csizmaziáné Hubert Mária igazgató 
Határidő: azonnal 
 

 
 

 14./ Kemenesvíz Kft SZMSZ-e és könyvvizsgálata.  
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 115/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A képviselőtestület elfogadja a Kemenesvíz Kft 
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
2. A képviselőtestület újabb 5 éves időtartamra (2011.május 
16-2016. május 15-ig) megbízza a Kemenesvíz Kft 
könyvvizsgálatával az AUDIKONT Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Kft-t (Szombathely, Verseny u. 1/C.) felelős 
ügyvezetője Németh Tamás. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 15./ Celldömölk Ság hegyi ingatlantulajdonosok közös  
 képviselőjének kérelme villamos energia ellátáshoz. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 116/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselőtestület az Önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében lévő  0446  és 0430 hrsz.-ú  közutakat, illetve a 
0447/13 hrsz.-ú közcélú árkot érintő villamosenergia hálózat 
(Ság hegyen lévő 7 db telektulajdonos részére) kiépítéséhez a 
tulajdonosi hozzájárulását megadja. 

 
           Felelős:   Fehér László  polgármester            
 Határidő: 2011. május 15.                                  
 
 16./ Búza János u. 16. és 18. sz. alatti önkormányzati  
 tulajdonú HM rendelkezésű lakások értékesítése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A határozati 1./ pontjára a licit eredményessége esetén kell 
visszatérni. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és a kiegészítés alapján 9 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 117/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./ A képviselőtestület nyilvános licit útján értékesíti a 
tulajdonát képező: 
 Búza János utca 18. szám alatti lakást a hozzá tartozó 
gépkocsi tárolóval együtt. A kikiáltási ár 12.535.000,-Ft-ban 
kerül  meghatározásra. 
 Búza János utca 16. szám alatti lakást a hozzá tartozó 
gépkocsi tárolóval együtt. A kikiáltási ár 11.990.000,-Ft-ban 
kerül meghatározásra 
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2./ A képviselőtestület a licit eredményessége esetén elfogadja a 
Búza János u. 16. és 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
lakás és hozzátartozó gépkocsi tároló esetében a Honvédelmi 
Minisztérium bérlőkijelölési jogának megszüntetésére irányuló 
döntését a tényleges eladási ár 50%-ának megfizetése mellett. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 

      Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 

Határidő:  2011.  július 31. 
 

 17./ ifj. Rozmán Ferenc celldömölki lakos közterület  
 használati ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 118/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület hozzájárulását adja ifj. Rozmán Ferenc 
Celldömölk, Liszt F. u. 10. szám alatti lakos által 2011. május 
22.-én 2. alkalommal megszervezésre kerülő „C” kategóriás 2-es 
fogathajtó bajnokság megrendezéséhez az alsósági Sportcsarnok 
nyugati oldala mellett lévő (2384/2, 2383. hrsz-ú) területek, a 
Bajcsy Zs. u. és a Hegyi u. találkozásánál lévő parkoló, és a 
Sportcsarnokhoz bevezető út (2388/3 hrsz.) nyugati oldala felöli 
önkormányzati területek térítésmentes használatához. A 
használat utáni rendbetétel a szervező feladata. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
Határidő: 2011. május 22. 

 
 18./ A Cellcomp Kft és a BakóTrex Kft közvilágítási  
 kérelme. 
  
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az előterjesztés lényegét, kérte, hogy ezzel a témával 
következő ülésen már foglalkozzanak. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 119/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt arra, hogy az Építők u. és 
Hársfa utca találkozásánál lévő utolsó lámpaoszloptól a  Bakó 
Trex Kft-ig a közvilágítás kiépítés költségének pontosítása után 
kezdjen tárgyalást a  kiépítendő nyomvonal melletti cégekkel  
a költségviselés megosztást illetően. 

 
           Felelős:   Fehér László  polgármester 
                 Baranyai Attiláné dr. jegyző    

           Határidő: soron következő képviselőtestületi ülés időpontja                                 
 

 19./ Városi konyhák racionális működtetése.  
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
  
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kiss Lilla belső ellenőr: 
 
 A városi konyhák átszervezésével kapcsolatban készített Belső 
ellenőrzési jelentésben, valamint a Feljegyzésben foglaltakat ismertette. Kiegészítésként 
elmondta, hogy az egyeztetéseken, bizottsági üléseken a D./, illetve a G./ variációban szereplő 
lehetőség körvonalazódott, prioritási sorrendben a G./ variáció. Amennyiben az 
előterjesztésben szereplő javaslatot a megyei közgyűlés nem támogatja, úgy a D./ variáció 
szerinti lehetőség lenne a kézenfekvő. A feljegyzésben D./ és a G./ variáció esetében is 
feltüntette a közbeszerzési eljárási kötelezettséget. 
 
 2./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A mostani variáció arról szól, hogy mit tudnak gazdaságosabban 
megoldani, amiben a legjobb döntést kell meghozniuk. Bízik a megyei önkormányzat 
kompromisszumkészségében és el fogják fogadni a javaslatukat, ami feltételezi, hogy a 
kórház közös üzemeltetését a megyei önkormányzattal étkezés szempontjából úgy tudják 
ellátni, hogy a Népjóléti Szolgálat a kórház konyháját a saját berendezéseivel kiegészítve 
ellátja és szolgáltatást nyújt a kórház felé. Ebben az esetben javasolta, hogy vegyék külön az 
általános iskola konyháját, az az iskolások részére főzzön, az Alsóságon működő konyha 
esetében a tagintézmény felújítás során módot lehet arra találni, hogy a közüzemi 
mérőeszközök felszerelésre kerüljenek, költségvetésében az önálló energiafelhasználás 
mérése biztosított legyen, célszerű lenne, hogy annak a korosztálynak, amelyiknek főz, annak 
az intézménynek kellene ellátnia a konyha működtetését és felügyeletét. Három intézménynél 
lenne konyhai szolgáltatás, három korosztály számára, három intézmény felügyelete alatt. 
Meg lehet majd azt csinálni, hogy az országon belüli lebonyolítandó közbeszerzés, amely 8 és 
50 millió Ft közé esik, az egyidőben kerüljön valamennyi intézménynél kiírásra, hogy a 
legkedvezőbb feltételeket lehessen elérni a szállítóknál.  
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 3./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 A megyei közgyűlés döntésétől függetlenül, kérte támogassák 
azt, hogy az Alsóságon lévő konyhát a Városi Óvoda működtesse, 460 főre főznek, amit 800 
adagosra is lehet emelni, így a gimnázium, szakközépiskola étkeztetését is el tudják látni. 
 
 4./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 Az előterjesztésben szereplő javaslat a létszámokat hogyan 
befolyásolja? Az intaházi konyha megmarad-e továbbra is? További létszámleépítés várható-e 
vagy ezzel a javaslattal nyugvó pontra kerül a létszám, a konyhák helyzete, illetve, az, hogy a 
különböző társadalmi rétegeknek főznének az adott konyhán?  
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Azt a korábbi elképzelést, hogy Intaházán melegítőkonyhát 
alakítsanak ki, a megye korábban sem támogatta, ezt most sem kezdeményezték, ott a konyha 
megmarad. A Népjóléti Szolgálat működtetné a kórház területén lévő konyhát, amihez az 
intézmény fenntartásában résztvevő Vas Megyei Közgyűlés véleménye is szükséges. Erdélyi 
képviselő úr javasolta, hogy a megye döntésétől függetlenül is az Alsósági Tagiskola 
konyhája kerüljön át a Városi Óvoda fenntartásába, mivel több óvodásnak, mint iskolásnak 
főznek. A belső ellenőrzési jelentésből látszik, hogy az idei évben 8 fő nyugdíjazása történik 
meg, négy intézményben van élelmezésvezető, bízik abban, hogy a kórház területén belül két 
élelmezés-vezetőre lesz szükség, dolgozók felvételére, illetve elbocsátásokra egyenlőre nem 
kerül sor. 
 
 A képviselőtestület a határozati javaslat 1./ pontját 8 igen, 1 
nem, 0 tartózkodás szavazattal, a 2./ pontját 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal, 3./-4./ 
pontjait 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy az Alsósági Tagiskola konyhája 
kerüljön át a Városi Óvoda fenntartásába, amihez biztosítani kell a külön energiamérés 
feltételeit, almérők kialakítását, így az ÁNTSZ-el is fel kell venni a kapcsolatot.  
 
 A képviselőtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 
 120/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 1./ A képviselőtestület kifejezi szándékát, hogy a Népjóléti  
 Szolgálat Rákóczi úti konyháját nem működteti tovább. 
 
 2./ A Kemenesaljai Egyesített Kórház konyhájának üzemelte- 
 tését a Népjóléti Szolgálat lássa el, és ott kerüljön sor a két  
 intézményben szükséges étkeztetés biztosítására. 
 
 3./ A szükséges kapacitásbővítéshez a Rákóczi úti konyha 
 felszerelése kerül áthelyezésre a Kemenesaljai Egyesített 
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 Kórház konyhájába. 
 
 4./ A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a 
 2./-3./ pontban tervezett intézkedésekhez kérje ki a Vas 
 Megyei Közgyűlés véleményét. 
 
 5./ A képviselőtestület az Alsósági Tagiskola konyháját a 
 Városi Óvoda fenntartásába kívánja adni. 
 A képviselőtestület felkéri a polgármestert a részletek kidol- 
 gozására, és arra, hogy az intézmény fenntartójának vélemé- 
 nyét szerezze be. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
 
 20./ Celli Huke Kft társasházakat érintő, települési szilárd  
 hulladékszállítással kapcsolatos javaslata. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
 elnöke: 
 
 A bizottsági ülésen az a vélemény fogalmazódott meg, hogy a 
szemétszállítási díj nem lehet drágább az eddigieknél, valamint javasolták, hogy a 
társasházakban a lakások számát kellene megszorozni a 120 l-es edények szállítási díjával. A 
Huke Kft-nél eddig ami kintlévőség keletkezett az nem a cégnél fog jelentkezni, hanem az 
önkormányzatnál, illetve a társasházak közös költségénél, amennyiben a javasolt szabályozás 
bevezetését elfogadják. Javasolta ezt az előterjesztést tárgyalja újra valamennyi bizottság, 
kérte vegyék le a napirendről. 
 
 A képviselőtestület a javaslat alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 121/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület a „Celli Huke Kft társasházakat érintő, 
 települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos javaslata” 
 című előterjesztést 2011. május havi ülésén ismételten  
 napirendre tűzi. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: következő képviselőtestületi ülés időpontja 
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 21./ Tájékoztatás fakivágásról. 
 
 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 A dr. Király J. u. 2. sz. ház mellett lévő nyírfa beteg, hullatja az 
ágait, leveleit, ami sok gondot okoz az ott lakók számára, ezért azt ki kellene vágni. 
 
 2./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 A bizottság járt a helyszínen, a kertészmérnökkel együtt, akinek 
az volt a véleménye, hogy az a fa egészséges, ezért nem javasolták a kivágását. 
 
 3./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 A Mátyás király utcában lévő fák kivágása is szükséges, mivel 
azok a villanyvezetékekhez érnek, kérte a műszaki osztályvezetőt, hogy az E-ON-al 
egyeztetve történjen a fák nyesése, kivágása. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 122/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület tudomásul veszi a Városfejlesztési és 
 Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörben – fakivágási 
 ügyekben – hozott döntéséről szóló tájékoztatót. 
 
 Felelős: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 Határidő: azonnal 
 
 
 22./ A Szentháromság tér felújításával kapcsolatos lakossági  
 bejelentés ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./  Fehér László polgármester: 
 
 Felolvasta az előterjesztésben foglaltakat. 
 
 2./ Lócsi József Celldömölk, Széchenyi u. 3. sz. alatti lakos: 
 
 A közösséget kellene képviselni, közel 500 fő aláírással 
tiltakozott a fakivágás ellen, az emberek érzékenyek a környezetükre. Annak örülne, ha a 
Szentháromság téren addig nem vágnák ki a fákat, míg a lombjukat le nem hullajtják. Ha már 
a projektben ez szerepel, ezt mindenképpen meg kell valósítani – mert valószínű pénzt is hoz 
ez valakiknek -  kérte ne vágjanak ki minden fát, azokat egyenként cseréljék ki. Ha őszig 
várnak, talán addig sikerül a pénzeket elkölteni, és talán nem fog jutni arra, hogy minden fát 
kivágjanak. Nem hinné, hogy olyan város vonzó lenne a látogatók számára, ahol csak 
betonfelület található. Az árnyékos, fás helyeket meg kellene próbálni megtartani a jövőben, 
ezeken a fákon madárfészkek is vannak, ezt is kár lenne megzavarni. 
 
 3./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A térrendezés miatt kb. 29 fa kerülne kivágásra, 29 pedig amiatt, 
hogy a fa beteg. A Szentháromság térnél lévő kerülő útnál lévő kb. 14 akácfa kivágása 
történne, helyettük 14 db nagyobb méretű csörgőfa kerülne ültetésre, 20 db tiszafa bokor, 
ezeket nem is szabadna közterületen ültetni, mivel a bogyója mérgező, valamint a Sági utca 
melletti platánfa. A park területén a koncepció, hogy a platánfasor megmaradna, ettől befelé 
kb. 6-7 m-es sáv lenne, ami zöldterület, a következő szintben kisebb méretű faláncolat 
alakulna ki, gingko biloba, magnolia visszaültetésével, a harmadik szint pedig a leendő új 
térburkolat mögött lenne egy gazdag formavilágú cserje takaró sáv. A jelenlegi térburkolatnál 
nagyobb terület alakulna ki, a szobor köré ültetnének 4 gömbakác fát, a terveken látszik, hogy 
régen a téren ez a négy fa volt eredetileg, egy szökőkút kerülne kialakításra, amihez gépészeti 
vezetékekkel hálóznák be a belső szilárd burkolatú területet. A művelődési ház felőli oldalon 
pedig 6 db japáncseresznye fa kerülne ültetésre. Épülne egy csapadékvíz-elvezető hálózat a 
burkolatról, új közvilágítási hálózat, illetve a szökőkúthoz egy víz-, csapadékvíz elvezető 
hálózat, így sok fa gyökérzetéhez közel kerülnének a vezetékek, ami szintén nem szülne jó 
végeredményt. 
 
 4./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 Tájékoztatásul elmondta, mikor az aláírásokat behozták az 
aláírásgyűjtőket tájékoztatta, hogy melyek a népszavazást, illetve a népi kezdeményezést 
szolgáló aláírásgyűjtő ívek feltételei, valamint, hogy a beadványt petícióként kezelik, aminek 
lényege, hogy 400 fő választópolgár kifejezte nem tetszését a tér tervezett felújításával 
kapcsolatban, kérik a képviselőtestülettől, ha lehetőség van rá, ezt a programot változassák 
meg, sokkal több növényzet maradjon a jelenleginél. Folyamatban lévő projektről van szó, 
aminek az előkészítése évekkel ezelőtt megkezdődött. Bízik abban, hogy Lócsi tanár úr a 
projekttel kapcsolatos haszonszerzésnél arra gondolt, hogy, aki a kivitelezésben dolgozik, 
neki érdeke, hogy ez a program megvalósuljon. Ha kevesebbet valósítanak meg, mint ami a 
projektben tervezett, az levonásra kerül az állami támogatásból is. Úgy látja, hogy ez a petíció 
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elkésett, a képviselőtestület azt tudja megígérni, ha bármilyen fejlesztési projekt indul, akkor 
még több lakossági fórumot szervez, az ott elhangzottakat figyelembe veszik, és az alapján 
módosításokat hajtanak végre. 
 
 5./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy nagy körültekintéssel készítették elő ezt a 
projektet. A Dunántúl legjobb tervező irodájával tudták a terveket elkészíttetni. Az első 
terveket nem fogadták el, mivel az érintette a platánsor kivágását is, ezért újraterveztették, 
elkészült a mostani terv, amiből látszik, hogy a fiatal platánok megmaradnak a Szentháromság 
tér vonatkozásában. Azokat a növényeket vágják ki, amelyektől nem látszik a tér, a szobor. 
Ezeket a terveket, amelyek a pályázathoz benyújtásra kerültek, színezett formában 
közszemlére tették, hogy a laikus számára is érthető legyen. Azok, akik a fórumokon 
megjelentek, a javaslataikat elmondták, amelyeket figyelembe vettek a tervek módosításainál, 
minden észrevételt kezeltek, ezek dokumentálva lettek, a pályázathoz csatolni kellett. A 
beadvány nem tartalmaz olyat, ami a jelenlegi tervben nem szerepelne, a koros, de szép fákat 
a tervező meghagyta. Az aláírásgyűjtés során az volt az indok, hogy a fákat ki akarják vágni, 
írják alá az íveket. Senki nem mutatta meg a terveket, amiben szerepel, hogy a rossz állapotú 
fákat, bokrokat fogják kivágni. A növényzetet védők számára természetes, hogy fájdalmat 
okoz a fák kivágása, azt kellene figyelembe venni, hogy a városközpontban a legtöbb fa 
megtartásával készültek el a tervek, a Szentháromság téren, a Templom mellett megtartják 
azokat a fákat, amelyek arra érdemesek, több kerül pótlásra, mint, amit kivágnak. 
 
 6./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 A Szentháromság tér felújítása során felszabaduló térburkolat az 
Óvodaköz járdaépítéséhez kerül felhasználásra, tehát ez is jó célt fog szolgálni. 
 
 7./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 A polgárok nevében a beadványt Palotai Tünde írta alá, nem 
tudta, hogy ilyen természetvédő lett. Pártérdekeltségről van valamelyest szó, mivel mikor a 
horgásztó ügyével kezdtek foglalkozni, hallotta, hogy be fognak jönni a városmag 
rehabilitáció kapcsán történő fakivágás ügyével kapcsolatban és felszólalnak, de nem tették, 
innét indult, hogy mire az építkezésre kerül a sor, valamilyen akadályt akartak elé állítani. A 
fák minőségét megnézték, azokat fogják kivágni, amelyek betegek, és pótolni fogják. 
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 A városmag projekttel kapcsolatban készült egy előterv, akkor a 
választókörzetében lakossági fórumot tartott, ahol elmondták, nem szeretnék, ha átjárhatóvá 
tennék a „11 és a 9 emeletesek” közötti részt, elfogadták, a terveket átterveztették. A 
felhívásokra eljöttek az emberek, mondtak véleményeket, de elsősorban a saját dolgaik iránt 
érdeklődtek. A Szentháromság téren vezetékeket fektetnek le, aminek következményeként 
azok a fák sérülni fognak. Úgy gondolja a projekthez szükséges fórumokat megtartották, a 
véleményeket figyelembe vették. A módosítási eljárások veszélyeztetnék a projekt 
megvalósulását, ezért is javasolta a bizottság, hogy ne kezdeményezzenek a projektben 
változtatásokat. Bízik abban, hogy ez a tér Celldömölk büszkesége lesz majd. 
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 9./ Lócsi József Celldömölk, Széchenyi u. 3. sz. alatti lakos: 
 
 Az elhangzottakkal még jobban kiszélesítették a fórumokat. 
Nem megakadályozói a jó dolgoknak, a fák megóvása érdekében történtek az 
aláírásgyűjtések, ennek próbáltak hangot adni. Időben kell ezek miatt a jelzéseket megtenni. A 
jövőben oda kell arra figyelni, hogy még szélesebb körben tartsanak fórumokat. Amiket 
elmond, azt nem pártérdekből teszi, hanem a zöldövezet érdekében szokott cselekedni, nem 
pártember, örülne, ha nem is így működnének a dolgok a városban, hanem egyetértésben. 
Akármilyen pártot képviselők közül, akik aláírták a beadványt, nem amiatt tették, hogy egy  
másik párt ellen tegyenek valamit, hanem valamiért próbáltak küzdeni. Azt a kérést fenntartja, 
ha lehet, ne akkor kezdjék el a vágást, mikor már így kizöldültek a fák, hanem kicsit azt 
halogassák. 
 
 10./ Fehér László polgármester: 
 
 Megköszönte tanár úrnak, hogy a Zöldőr Egyesülettel a Ság 
hegyi körgyűrű alatt hulladékgyűjtést szerveztek. Azzal foglalkozni fog majd a 
képviselőtestület, hogy az ott lévő hulladékgyűjtést megszüntessék. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 8 igen, 1 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 123/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület nem kezdeményezi a jóváhagyott „A 
Közösségi élet és gazdaság élénkítése a belváros 
infrastrukturális fejlesztése révén Celldömölkön” elnevezésű 
NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0010 sz. projektben lévő Celldömölk, 
Szentháromság térre vonatkozó favédelem-fakivágás és 
növénykiültetési terv módosítását. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
Határidő: azonnal az értesítésért 
 

 23./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
 többször módosított 6/2007.(III.29.) sz. rendelet módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

 21/2011.(IV.27.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) számú 

 rendelet módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 24./ A támogatás-megelőlegező hitelhez kapcsolódó enged- 
 ményezés. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Orbán Dóra pénzügyi osztályvezető: 
 
 Ismertette az előterjesztés lényegét. 
 
 2./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Milyen összegben veszik fel a hitelt? 
 
 3./ Orbán Dóra pénzügyi osztályvezető: 
 
 Mivel támogatást előlegez meg a bank a hitellel, ahogy a 
támogatás beérkezik, a felvett hitel abból visszatörlesztésre kerül, pontos összeget előre nem 
tudnak mondani. 
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A határozati javaslatot azzal kellene kiegészíteni, hogy a 200 
millió Ft és a kamatai erejéig történjen a hitelfelvétel. 
 
 5./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 200 millió Ft összegű támogatást megelőlegező hitelre 
szerződtek. Az iskola-felújítás első számláját kifizették, megérkezett a következő 100 millió 
Ft-os számla, de az első számla kifizetése után nem kapták meg az állami támogatást, csak a 
hitel került kifizetésre a saját erő vonatkozásában. Ezt a támogatást megelőlegező hitelt 100 
millió Ft erejéig igénybe veszik, hogy a következő számlát is fizetni tudják. Ez a 200 millió Ft 
6 hónapig rendelkezésre áll, ahogy a számlákat fizetik, pontosítani lehet a határozatot, hogy a 
200 millió Ft összegű támogatást megelőlegező hitelből csak amit igénybe vettek, annak a 
mértékéig engedik az állami támogatás K&H Bankra történő engedményezést. 
 
 6./ Orbán Dóra pénzügyi osztályvezető: 
 
 A K&H Bank képviselője arról tájékoztatta, hogy nem 
keretjellegű ez a dolog, ha egy részt igénybe vesznek, az újra nem felhasználható. 
 
 7./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 Ez így nem működik, nem erről volt szó, ezt tisztázni kell. 
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 8./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Azt gondolta, hogy a 200 millió Ft-ot folyamatosan fel lehet 
venni, ha arra szükség van. 
 
 9./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Azt kérték, hogy rulírozó jellegű legyen a hitel és feltöltődjön 
azzal az összeggel, ami megérkezik. 
 
 10./ Fehér László polgármester: 
 
 A határozati javaslatban az szerepel, hogy 200 millió Ft-os hitelt 
vesznek fel, mivel a számlákat fizetni kell, viszont a bank képviselőivel egyeztetni kell az 
elhangzottakról, mivel értelmezési gondok vannak. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 124/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület jóváhagyja a 200 millió Ft összegű, a  
 támogatás-megelőlegező (átmeneti) hitelhez kapcsolódóan  
 a beérkező támogatások  az igénybe vett hitel összegének  
 mértékéig K&H Bank Zrt-re történő engedményezését. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 
 
 5./ Bejelentések: 
 
 Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Művelődési Központ 
 és Könyvtár igazgatója: 
 
 Tájékoztatást adott a hétvégi rendezvényekről, fellépőkről a 
városi majálisról, a retro programokról, illetve a 2011. május 20-21-22-én megrendezésre 
kerülő Alsósági Tavaszi Napokról, kérte azokhoz az ingyenes közterület foglalás 
engedélyezését. 
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 Fehér László polgármester: 
 
 -Elmondta, hogy a húsvét alkalmából a bizottság Kuckár 
Józsefné celldömölki lakos részére a térítésmentes közterület-foglaláshoz hozzájárult, ehhez 
kéri a képviselőtestület utólagos tudomásul vételét. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 5 igen, 3 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár részére a rendezvényei megvalósításához az ingyenes közterület foglalást 
engedélyezzék. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 125/2011.(IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

a.) A Képviselőtestület hozzájárulását adja a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár által megrendezésre kerülő 
Városi Majális rendezvényének megtartásához 2011. május 1-
én 14 órától 22 óráig a KMKK előtti téren. 

 
b.) A Képviselőtestület hozzájárulását adja a 2011. május 
20-án, 21-én, 22-én tartandó Alsósági Tavaszi Napok 
megrendezéséhez az alsósági sportcsarnok előtti téren. 
 
c.) A képviselőtestület utólagosan tudomásul veszi a 
bizottság azon döntését, melyben hozzájárulását adta Kuckár 
Józsefné Celldömölk, Sági u. 210. sz. alatti lakos részére Húsvét 
alkalmából – 2011. április 21-én, 22-én, 23-án, 24-én, 25-én, 
26-án - mutatványos tevékenységhez szükséges berendezések 
elhelyezése céljából a KMKK előtti parkoló térítésmentes 
használatához. 

    
Felelős: Fehér László polgármester 
 
Határidő  azonnal 

 
 Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
Baranyai Attiláné dr.        Fehér László  
    jegyző       polgármester 


