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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestüle- 
tének 2011. május 11-én 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai 
Bernadett, Erdélyi Antal, Karádi Mihály, dr. Kovács Zoltán, Nagyné Ferencz Mirtill, Söptei 
Józsefné, dr. Várnai Levente képviselők, Baranyai Attiláné dr. jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Lukács Erzsébet és Horváth Melinda képviselők. 
  
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Sipos Tibor, a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és 
Szakiskola igazgatója, Dózsáné Balogh Viola, a Berzsenyi D. Gimnázium igazgatója, Farkas 
Gábor titkársági osztályvezető, Tulok Gabriella oktatási szakreferens. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
megválasztott 11 képviselő közül 9 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
Javasolta, hogy a képviselőtestület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg: 
 
 NAPIREND: 
 
 1./ Berzsenyi D. Gimnázium és a Celldömölki Műszaki  
 Szakközépiskola és Szakiskola összevonása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 2./ Támogatás kérése iskolaszövetkezet alakításához. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 3./ Bejelentések 
 
 A képviselőtestület a napirendet 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Berzsenyi D. Gimnázium és a Celldömölki Műszaki  
 Szakközépiskola és Szakiskola összevonása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az előterjesztés lényegét. 
 
 2./ Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások  
 Bizottságának elnöke: 
 
 A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a határozati 
javaslatban foglaltakat támogatta, illetve elvi szándékát fejezte ki, amennyiben a 
gimnáziumban további gyermekek felvételére kerülne sor a jelenlegi 34 főn felül, úgy 2 
osztály indításának lehetőségével a képviselőtestület foglalkozzon. 
 
 3./ Farkas Gábor titkársági osztályvezető: 
  
 Ismertette az előterjesztésben, illetve a beszerzett 
véleményekben foglaltakat, valamint a határozati javaslatot. 
 
 4./  Fehér László polgármester: 
 
 -Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat 1-5./ pontját. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy a képviselőtestület fejezze ki elvi 
szándékát arra vonatkozóan, amennyiben a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban további tanulók 
felvételére kerülne sor, úgy két osztály indítását engedélyezzék. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
 126/2011.(V.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 1./ A képviselőtestület megszünteti a Berzsenyi Dániel Gimná- 
 ziumot a 12. sz. melléklet szerinti átalakító okiratnak  
 megfelelően. 
 
 2./ A képviselőtestület megszünteti a Celldömölki Műszaki  
 Szakközépiskola és Szakiskolát a 13. sz. melléklet szerinti 
 átalakító okiratnak megfelelően. 
 
 3./ A képviselőtestület létrehozza a Berzsenyi Dániel Gimná- 
 zium és Szakképző Iskolát a 14. sz. melléklet szerinti alapító  
 okiratnak megfelelően. 
 
 4./ A képviselőtestület visszavonja Dózsáné Balogh Viola, 
 a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatójának magasabb 
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 vezetői megbízását 2011. július 31-i hatállyal tekintettel 
 arra, hogy az általa vezetett intézmény megszűnik. 
 
 5./ A képviselőtestület pályázatot ír ki a Berzsenyi Dániel 
 Gimnázium és Szakképző Iskola magasabb vezetői állás- 
 helyére a 15. sz. melléklet szerinti pályázati kiírásnak  
 megfelelően. 
 
 6./ A képviselőtestület kifejezi elvi szándékát, amennyiben 
 a Berzsenyi Dániel Gimnáziumba beiratkozó tanulók 
 létszáma meghaladja a törvény által maximálisan előírt osztály-  
 létszámot, úgy engedélyezi két gimnáziumi osztály indítását 9.  
 évfolyamon. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Határidő: 2011. július 31., 2011. augusztus 1. azonnal 
 
 2./ Támogatás kérése iskolaszövetkezet alakításához. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az előterjesztés lényegét. Elmondta, hogy a bizottság 
támogatta a határozati javaslatban foglaltakat, illetve az iskolaszövetkezet felügyelő 
bizottságába Budai Bernadett képviselőt javasolta delegálni. 
 
 -Szavazásra tette fel a határozati javaslat 1./ pontját. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel a határozati javaslat 2./ pontját azzal, hogy 
az iskolaszövetkezet felügyelő bizottságába Budai Bernadett képviselőt delegálják. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal (1 fő érintettség miatt nem szavazott) elfogadta. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján, a napirend során 
ismertetett szavazati arányokkal a következő határozatot hozta: 
 
 127/2011.(V.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 1./ A képviselőtestület támogatja a DEMEGIL Oktatási és 
 Irodai Szolgáltató Bt. iskolaszövetkezet alakítására vonatkozó 
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 kezdeményezését az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú  
 Művészetoktatási Intézmény részvételével. 
 
 2./ A képviselőtestület az iskolaszövetkezet felügyelő bizottsá- 
 gába Budai Bernadett képviselőt delegálja. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Bejelentések 
 
 a./ Fehér László polgármester: 
 
 -Elmondta, hogy a zeneiskola 60 éves évfordulója alkalmából 
kitüntetést kapott az intézmény, illetve mai napon van a Vas Megyei Művészetoktatás Napja. 
Az intézmény 60 éves jubileumi rendezvényét a kistérségi társulás 60 e Ft-tal támogatta, 
kérte, hogy a képviselőtestület is biztosítson 60 e Ft-os támogatást az intézmény számára.  
 
 A képviselőtestület a javaslat alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 128/2011.(V.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület támogatást nyújt 60 e Ft összegben az 
 Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intéz- 
 mény 60 éves jubileumi rendezvényének szervezéséhez. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
 
 -Kérte, hogy a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
következő ülésén foglalkozzon a Celldömölki Kistérség Közbiztonságáért Alapítvány részére 
megállapított, de ki nem fizetett 500 e Ft összegű támogatás felhasználásáról. 
 
 -Elmondta, hogy az Alsósági Tavaszi Napok 
rendezvénysorozatának megnyitója 2011. május 20-án lesz, minden érdeklődőt várnak a 
programokra. 
 
 -Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést 15.30 
órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 
Baranyai Attiláné dr.       Fehér László 
      jegyző       polgármester 


