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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestüle- 
tének 2011. május 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai 
Bernadett, Erdélyi Antal, Horváth Melinda, Karádi Mihály, dr. Kovács Zoltán, Lukács 
Erzsébet, Nagyné Ferencz Mirtill, Söptei Józsefné, dr. Várnai Levente képviselők, Baranyai 
Attiláné dr. jegyző. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Bakó István, a Városgondnokság vezetője, Pálné Horváth Mária, 
a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, Gasztonyiné Fódi Zita, a Városi 
Óvoda vezetője, Enyinginé dr. Batári Borbála aljegyző, Dummel Ottó, Orbán Dóra 
osztályvezetők, Kiss Lilla belső ellenőrzési vezető, továbbá 10 fő a lakosság részéről. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
megválasztott 11 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
Elmondta, hogy kiosztásra került a 23., 24. sz. folyó ügy, kérte azok napirendre történő 
felvételét, illetve, hogy a 23. sz. folyó ügyet tárgyalják elsőként, mivel a kérelmezők az ülésen 
megjelentek. 
Köszöntötte Harangozó Bertalant, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjét, aki az ülés 
keretében kíván bemutatkozni, majd a CVSE-Swietelsky-Wewalka extra ligás asztalitenisz 
bajnokcsapatot, dr. Varga Zoltánt, a Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatóját, Klampár Tibor 
vezetőedzőt, Obráz István edzőt, Balázs Béla ügyvezetőt, Lindner Ádámot, Fazekas Pétert, 
Kriston Dánielt, Csupor Mátét és Talián Csabát.  
Fehér László polgármester elismeréseket adott át a bajnokcsapat részére Söptei Józsefné 
alpolgármesterrel, Harangozó Bertalan úrral, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjével. 
dr. Varga Zoltán, a Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatója köszöntötte a csapat játékosait és 
vezetőit. 
Klampár Tibor vezetőedző a csapat nevében, valamint Balázs Béla, a CVSE Cell Sport Kft. 
ügyvezetője a szakvezetés nevében szólt a megjelentekhez. 
Ezt követően Harangozó Bertalan, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetője mutatkozott be, 
tájékoztatást adott a 2011. január 1-jével megalakult kormányhivatalok működéséről, illetve a 
területi államigazgatást érintő jövőbeni folyamatokról, valamint az együttműködés 
fontosságára helyezte a hangsúlyt. 
 
 NAPIREND: 
 
 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 
  a két ülés között történtekről. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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 2./ A 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 

 3./ A polgármester beszámolója a Kemenesaljai Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás Társulási 
Tanácsában végzett munkájáról. 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 4./ Folyó ügyek 
 
 1./ Lencsés Barnabás és társai celldömölki lakosok köz- 
 terület használati ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 2./ Városi piac üzemeltetési ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 3./ Vulkán fürdő üzemeltetésével kapcsolatos ügyek. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 4./  Alapító okiratok módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 5./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 6./ Tájékoztató a Városi TV Kft működését vizsgáló 3/2011.  
 számú Belső ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok  
 teljesítéséről. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 7./ Városi TV Kft 2010. évi beszámolója. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 8./ 525. hrsz-ú ingatlan elnevezési ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 9./ Múzeumhelyiségek kialakítása a Szombathelyi  
 Egyházmegyével közösen. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
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 10./ Bölcsőde nyári leállása kezdő időpontjának és  
 időtartamának meghatározása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 11./ Területvásárlási kérelem. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 12./ Kérelem bérleti jogviszony meghosszabbítására. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 13./ Celldömölk, Marx K. u. útburkolat megerősítése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 14./ Soltis Színház kérelme. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 15./ Celldömölk Város Önkormányzata Informatikai Stratégiája. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 16./ Pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 17./ Fedezetmódosítás. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 18./ Tájékoztatás fakivágásról. 
 
 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 19./ Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 20./ Közterület használati ügyek. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 21./ Szúnyoggyérítés. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
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 22./ Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 23./ Aranyhangya díj pályázat a hulladékgazdálkodásban 2011.  
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 24./ Trója 2007 B.T – Majsa Szilárd – közterület használati 
 ügye. 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 5./ Bejelentések 
 
 A képviselőtestület a napirendet 11 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 
28. Gaál Dezsővel, a Demegil Oktatási és Irodai Szolgáltató Bt. ügyvezető igazgatójával 

egyeztetett iskolaszövetkezet-alakítási kérelme ügyében. 
29. A Berzsenyi Dániel Gimnázium ballagási ünnepélyén köszöntötték a végzős diákokat. 
30. A Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola ballagási ünnepélyén Söptei 

Józsefné alpolgármester vett részt, és köszöntötte a ballagókat, valamint a nyugdíjba 
vonuló Farkas Éva tanárnőt és Mayer Gézáné technikai dolgozót. 

Május 
1. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár május elsejei programján mondott 

köszöntőt az ünnep alkalmából. Az intézmény színvonalas rendezvénysorozatot tartott 
a következő héten retro hét elnevezéssel. 

2. A Cellenergo Kft. Felügyelő Bizottsága ülésezett. 
Részt vett a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület által szervezett 
matematikaversenyen, melyet harmadik alkalommal szerveztek Hegyi Dániel 
nyugdíjas pedagógus közreműködésével. 
Délután a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása ülésezett, az 
ülésen egyebek mellett menetrendi egyeztetést tartottak szakemberek bevonásával. 
Utána a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás ülésén 
a 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolót fogadták el. 

4. A Nyugdíjas Vasutasok Szövetségének helyi csoportját fogadta a Városházán, közösen 
megtekintették az épületet. 

5. A Cellenergo Kft. taggyűlésén Söptei Józsefné alpolgármester képviselte a 
városvezetést. 
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7. A Szobi Tiborról elnevezett sakkversenyt nyitotta meg a Szent Benedek Kat. Általános 
Iskolában. 

8. A Liszt Ferenc Vegyeskar hagyományos énekkari találkozóját, a Bárdos Fesztivált 
rendezte meg a városban. 

9. A Celli Huke Kft. Felügyelő Bizottsága ülésezett. 
Délután a CVSE Intéző Bizottsági ülésén vett részt. Balázs Béla, a CVSE elnöke 
kérelmet nyújtott be – a sportcsarnok bérleti díjának csökkentésével, illetve ingyenes 
használatával kapcsolatban – mellyel a következő Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottsági ülésen foglalkoznak. 

11.  Az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény volt a házigazdája a 
Művészetoktatás Napja alkalmából a megyei művészetoktatási intézmények számára 
szervezett találkozónak, amelyen az intézményt fenntartó önkormányzat nevében 
köszöntötte a résztvevőket. 

13. Az Opál tartálypark Zrt. képviselőivel egyeztettek a jövő időszakra tervezett 
katasztrófavédelmi gyakorlattal kapcsolatban, amit idén őszre terveznek. 
Karádi Mihály képviselő, bizottsági elnök Lóránt Gyula válogatott labdarúgó 
hamvainak kőszegi újratemetésén képviselte a várost. 
Este a CVSE-Swietelsky-Wewalka extra ligás férfi asztalitenisz-csapata a szezon 
utolsó mérkőzését játszotta a Pécs csapatával, a mérkőzésen avatták bajnokká a 
celldömölki együttest. 

14. Az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hatvanéves 
jubileumi díszhangversenyén vett részt. Az intézmény nevében Bejczi Károly igazgató 
előző héten Gyöngyösön vehette át a Magyar Zeneiskolák Szövetsége, valamint a 
Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete által alapított díjat, a 
Magyar Művészetoktatásért plakettet. A jubileumi hangversenyen a város nevében 
Baranyai Attiláné dr. jegyzővel közösen elismerő okleveleket adtak át az intézmény 
egykori és jelenlegi pedagógusainak. Az önkormányzat 100 ezer forinttal, a 
Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 60 ezer forinttal 
jutalmazta az intézményt az ünnep alkalmából. 

16. A Celli HUKE Kft. taggyűlésén Söptei Józsefné alpolgármester képviselte a várost. 
18. A Vas Megyei Közgyűlés pénzügyi bizottságának ülésén vett részt. 
19. A Vas Megyei Területfejlesztési Tanács ülésén a kistérségi fejlesztési tanács 

képviseletében vett részt. 
20. Az Alsósági Tavaszi Napok háromnapos rendezvénysorozat megnyitóján Erdélyi 

Antal részönkormányzat-vezetővel köszöntötte az érdeklődőket. A hétvégén az 
alsósági részönkormányzat, a Kemenesaljai Művelődési Központ és civil szervezetek 
közreműködésével zajlottak a nagy érdeklődést kiváltó programok. Az Alsósági 
Tavaszi Napok programjai mellett vasárnap a Vulkán Vágta futóverseny, valamint  
fogathajtó verseny is zajlott a városban, mindkét rendezvény megnyitóján és 
díjkiosztóján képviselte a várost. 

24. Kiss Péter, országgyűlési képviselő, Celldömölk díszpolgára volt a vendégük. Először 
a városi általános iskola alsósági és celldömölki beruházását, majd a városmag-
rehabilitációs fejlesztést tekintették meg. Este a Cselekvő Összefogással 
Celldömölkért Egyesület szervezésében pódiumbeszélgetésen vett részt. 

25. A képviselő-testületi ülés előtt a Kemenesaljai Egyesített Kórházat fenntartó társulás 
tanácsa ülésezett, ahol a kórház területén lévő konyha Népjóléti Szolgálat által történő 
működtetésének kérdésével foglalkoztak, pénteki napon pedig a megyei közgyűlés 
napirendjei között fog szerepelni ez a téma. 

A 237/2010.(IX.16.) sz. határozat tekintetében kérte határidő módosítását 2011. december 31-
ig, mivel a Sport u. 1. sz. alatti ingatlan sorsát rendezni kell. 
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 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 129/2011.(V.25.) 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 a 237/2010.(IX.16.) sz. határozat végre- 
 hajtási határidejét 2011. december 31-ig meghosszabbítja. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: 2011. december 31. 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 
 A 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 1./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 Ismertette az előterjesztés lényegét. 
 
 2./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
tekintetében felsoroltakat kérte kiegészíteni azzal, hogy az Együtt Celldömölk Városért 
Egyesület pályázatot nyert, amelyben márciustól november 30-ig Celldömölk fiatalkorú 
lakosságának egészséges életmódra nevelése, illetve elsősegélynyújtás megtanulása a cél. A 
helyi média ezekről a rendezvényekről híradást ad. A feladatba a Népjóléti Szolgálat, városi 
iskola, középiskolák, szülők bevonásra kerültek. A városban lévő civil szervezetek pályázatai 
a lakosság egészségre való nevelését különböző korosztályokban szívén viselik, 
együttműködés példamutató a városban. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és a kiegészítés alapján 11 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 130/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok  
 ellátásának értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
  Felelős: Fehér László polgármester  
    Baranyai Attiláné dr. jegyző  
 
 Határidő: azonnal  
 

 3./ A polgármester beszámolója a Kemenesaljai Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás Társulási 
Tanácsában végzett munkájáról. 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 A beszámoló írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 131/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület elfogadja a polgármester beszámolóját 
 a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
 Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
 
 4./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Folyó ügyek: 
 
 1./ Lencsés Barnabás és társai celldömölki lakosok köz- 
 terület használati ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Lakner Gergő celldömölki lakos: 
 
 Olyan rendezvényt szeretnének tartani 2011. június 18-án, 
amely a hip-hop kultúrát, illetve annak különböző stílusirányzatait népszerűsítené, pl. 
streetball mérkőzésekkel, BMX, gördeszka bemutatókkal, illetve graffitis rajzversenyekkel, 
break táncosokkal, amihez kérik a Sörgödör vendéglátó egység mögötti 5-6 db parkoló 
térítésmentes használatát. 
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 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Nem nagy területről van szó, amit igénybe vennének, viszont a 
sportpályát nem kérték, mivel a Sörgödör vendéglátó egységben lenne az, ahol pl. a csapatok 
öltözködni tudnak. Mekkora lenne a sportolói létszám? Ez a helyszín erre a célra megfelelő-e, 
mert véleménye szerint a rendezvényt meg lehetne tartani a CVSE sporttelepén is. A 
közterület használathoz a képviselőtestület elvi hozzájárulását megadhatja, utána a műszaki 
osztállyal bejárják a helyszínt, megnézik, hova lehet a kosárpalánkot felállítani, illetve a 
közlekedés hogyan történjen. 
 3./ Lakner Gergő celldömölki lakos: 
 
 Streetballra 10-15 csapat jelentkezett, egy csapat 3 főt foglal 
magában, graffitisek közül 5 fő jelentkezett, gördeszkára 20 fő, BMX-esek celldömölki 
fiatalok lennének 20-30 fő között, illetve bemutatóra 20 fő jönne. 
 
 4./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Elviekben támogatja a kezdeményezést, de a rendezvény felelős 
szervezője nagykorú legyen. Extrém sportról van szó, egészségügyi biztosítás lesz-e? 
 
 5./ Lakner Gergő celldömölki lakos: 
 
 Úgy hirdették a rendezvényt, hogy azon mindenki saját 
felelősségére vesz részt, a felszereléseket hozzák magukkal. 
 
 6./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Ha szükséges a nézők biztosítását is meg kell oldani. A parkoló 
melletti résznél tömblakás földszintje van, feltételezi, hogy nem a kosárlabda palánkját 
akarják ott elhelyezni, hanem a graffitis-táblát. A Lázár ház udvarán történő szemetelést el 
kell takarítani. 
 
 7./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Kérte a hivatal segítségét abban, hogy minden olyan feltételhez, 
amiről tudomásuk van ilyen rendezvény szervezésekor, azokról tájékoztassák a szervezőket. 
 
 8./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 A Ligetben a régi játszóteret kellene kialakítani ilyen 
rendezvények céljára a későbbiekben. 
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy a képviselőtestület elvi szándékát fejezze ki a 
térítésmentes használathoz, és a Műszaki Osztály segítségét az engedélyhez szükséges 
feltételek biztosításához. 
 



9 
 

 10./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A közterület-használati engedélyben szerepeltetik, hogy minden 
rendezvénnyel kapcsolatos egyéb hatósági engedély beszerzési kötelezettség a szervezőt 
terheli, ha igénylik, ehhez segítséget nyújtanak. 
 
 11./ Fehér László polgármester: 
 
 Szavazásra tette fel, hogy a térítésmentes közterület-
használathoz járuljanak hozzá. Elmondta, hogy a későbbiekben ilyen rendezvényekhez másik 
helyszínt kell keresni. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 132/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület elvi hozzájárulását adja Lencsés Barnabás 
Celldömölk, Gábor Á. u. 27. 1/3. szám alatti lakos és társai által 
2011. június 18-án 17,00 és 20,00 óra között extrém sport 
bemutatók és utcai kosárlabda verseny megrendezéséhez 
szükséges közterület térítésmentes használatához a Celldömölk, 
Sági u. 18. sz. ingatlan keleti és déli oldala mellett azzal, hogy a 
biztonságos közlekedés érdekében a Sági u. 18. déli oldala 
melletti útszakaszt le kell zárni a Vasvári P.u.18. sz. épületig a 
gépjárműforgalom elől úgy, hogy a mentő, tűzoltó és rendőrség 
által használt gépjárművek szükség esetén tudjanak közlekedni. 
A lezárás, forgalomelterelés a szervező feladata. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
Határidő: 2011. június 15. 

 
 Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy a két ülés között történtekről a képviselők most 
számoljanak be. 
 
 1./ Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Művelődési  
 Központ és Könyvtár igazgatója: 
 
 Az Alsósági Tavaszi Napokon segítséget nyújtó szervezetek, 
civilek névsorát ismertette, akik hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához. 
 
 2./ Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások  
 Bizottságának elnöke: 
 
 Celldömölkre érkezik a mai napon a világharmónia futás 
csapata, amihez a celldömölki gyermekek is csatlakozni fognak. Megköszönte a testnevelő 
tanároknak, gyermekeknek a programban való közreműködést, illetve a Rendőrkapitányság 
dolgozóinak, hogy a futók útját biztosították. 



10 
 

 3./ Benkő Péter celldömölki lakos: 
 
 Vasárnap lesz egy rendezvény, gálaest, amit a Soltis L. Színház 
társulata szervez, mert a színház olyan anyagi helyzetbe került, hogy nem tudnak számlákat 
fizetni, mivel a működési támogatást a későbbiek folyamán fogják megkapni a központi 
költségvetésből. Kérte a lakosságot vegyenek részt ezen a programon. Szeretnének tovább 
dolgozni, ha fontosnak tartják a további működésüket, akkor kérte támogassák társulatukat. 
 
 4./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 Megköszönte a segítséget mindazoknak, akik az Alsósági 
Tavaszi Napok szervezésében közreműködtek. 
Elmondta, hogy május 23-án volt a Megyei Polgárvédelmi Szövetség új vezetőségének 
választása, amelynek alelnöke Fódi Károly lett, kérte a jövőben kéréseit támogassák, a megyei 
felügyelő bizottság elnöke pedig személye lett. 
Kérte jegyző asszonyt, hogy az E-ON részére küldjenek levelet, ha fákat vágnak ki, azt úgy 
tegyék meg, hogy annak formája is legyen. 
 
 5./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Megköszönte a zeneiskola jubileumi rendezvényéhez a 
felajánlásokat, támogatásokat.  
Megkérdezte, hogy járda építésekre, felújításokra lesz-e fedezet? Az Ady E. utcában négy 
egymás mellett lévő ház lakói járdát szeretnének kialakítani, amihez, ha az anyagot tudnák 
biztosítani, ők önerőből ezt megvalósítanák. 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 A műszaki osztály irányába hasonló kérelmek korábban is 
érkeztek, az ilyen munkákat fel kell mérni, megtervezni. Ezeket össze kellene gyűjteni, a 
költségvetésben ehhez megtalálni a fedezetet. A Leier Kft is ajánlott fel díszkövet, pl az ilyen 
felajánlásokból történő megvalósítást tudná támogatni. Azt kellene felmérni, hogy 
választókörzetenként járdák építése úgy valósulna meg, hogy mi az, amit társadalmi 
munkával, mi az, amit szakemberekkel kell végeztetni, ezt a jövő évre lehet betervezni. 
 
 7./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 A Mikes és a Gábor Á. utca lakói közül megkeresték a 
játszótéren történő bőrfocizással kapcsolatban. Kérik a képviselőtestületet, határozzák meg, 
hogy ott bőrfocival ne lehessen játszani, csak gumilabdával, mivel erkélyablakot rúgtak ki, és 
a kisgyermekeket féltik. Meg kellene keresni a lehetőséget a fiataloknak a focizásra. 
 
 8./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
 Bizottsági ülésen ez már elhangzott. A Kodály téren lévő 
játszóteret – ami ki van építve – lehet ilyen célra használni, aminek a gondozása a 
Városgondnokság feladata. 
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 9./ Fehér László polgármester: 
 
 Ezzel kapcsolatban korábban is voltak problémák. Ha egy 
közintézményt ilyen célra felajánlanak és ott történik baleset, azért az intézmény vezetője a 
felelős. A Humán Szolgáltatások, illetve a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
foglalkozni fog ezzel a kérdéssel. 
  
 10./ Sebestyén Vilmos celldömölki lakos: 
 
 Bejelentette, hogy Bana Tibor országgyűlési képviselő 2011. 
június 2-án 16-18 óráig fogadóórát tart. 
 
 11./ Fehér László polgármester: 
 
 -Tájékoztatásként elmondta, hogy dr. Halmosi Zsolt, a Vas 
Megyei Rendőr-főkapitányság r.dandártábornoka telefonon megkereste, hogy Celldömölkön 
milyen jelenségek, atrocitások vannak, illetve szerencsésnek tartja-e, hogy Vas megyei 
országgyűlési képviselő úgy interpellál, hogy Vas megyében romlik a közbiztonság. 
Tábornok úr ezt úgy értelmezte, hogy az Országgyűlésben a Vas megyei rendőrök munkáját, a 
közbiztonságot megkérdőjelezik. 
-A Téglagyári tó halászati jogának tisztázása érdekében az elmúlt hónapban helyszíni 
egyeztetést tartottak a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezetőjével. 
A megbeszélésen mindkét részről kifejezésre került az a szándék, hogy a köztük lévő 
jogviszonyt, mely a Téglagyári tó halászati jogára vonatkozik, békés úton kívánják rendezni. 
Ehhez elsődlegesen az kell, hogy az önkormányzat, mint a tó tulajdonosa rendelkezni tudjon a 
halászati jog hasznosításáról, amihez elengedhetetlen a jelenlegi használóval történő 
elszámolás. A megbeszélést követően a Szövetség képviselőjétől kértük írásbeli 
nyilatkozatukat a 2011. december 31-ig végleges elszámolással kapcsolatosan. Az elmúlt 
héten kaptak választ, melyben tájékoztattak arról, hogy a Szövetség Intéző Bizottsági ülése 
július 1-jén tartja ülését, ahol külön napirendi pontként tudnak a tagok közösségi döntést 
hozni a kártérítésről. A döntésről tájékoztatják a képviselőtestületet. 
  
 2./ Városi piac üzemeltetési ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Bakó István, a Városgondnokság vezetője: 
 
 Januárban készített egy anyagot a piaccal kapcsolatban, akkor 
leírta – többek között - a tulajdonosnak döntenie kell, hogy „a szombati és a csütörtöki 
piacnap kivételével érdemes-e fenntartani – ha igen, milyen nyitva tartással, milyen 
üzemeltetési technikával – a napi piacot. A forgalmi adatok egyértelműen alátámasztják, hogy 
szinte nincs is piac. Minimális bevételkiesés mellett a kiadási oldal jelentősen csökkenthető.” 
Ismertette a januári ülésen hozott döntést, aminek megfelelően megtörtént a piac működési 
engedélyének a módosítása, illetve a piacfelügyelő munkaidejének beosztása, miszerint a piac 
nyitva tartásának időtartama alatt felügyelni kell a piacot, illetve piac nyitása előtt és utána is 
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15 perccel ott kell lenni, csütörtökön ez 30 perccel, szombaton 20 perccel korábban van. 
Januártól mai napig a bevétel hétfői-keddi-szerdai-pénteki napon a következőképpen alakult: 
az összes hétfői napon 1470 Ft volt, keddi napon 4630 Ft, szerdai napon 2750 Ft, pénteki 
napon pedig napijegy eladás nem történt. A fedett piacra vonatkozóan Karáth Péter 
elkészítette két évvel ezelőtt a teljes körű vizsgálatot, 3 éves programot dolgoztak ki, első két 
évben, amit terveztek, azt meg is valósították, így a lámpatestek energiatakarékos izzókra 
lettek kicserélve, a vízelvezetés, tető karbantartás, javítás megtörtént, stb. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Bizottsági ülésen a vállalkozó bemutatkozott, ami alapján 
javasolták a határozati javaslatban szereplő a./ változatot.  Úgy gondolja az üzemeltetés 
feltételeit az Ügyrendi és Jogi, valamint Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
augusztusi vagy szeptemberi ülésére ki kellene dolgozni, addig a Soltis L. Színház 
elhelyezésének kérdése, valamint a környék rendbetételével kapcsolatos dolgok is 
megoldódnak. 
 
 3./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Befektető jelentkezett, hogy szeretné üzemeltetni a piacot, ami a 
használtcikk piacra is vonatkozna. Ez utóbbi esetében a bérlet időtartama 2015. április 30-ig 
szól. Úgy gondolja, hétköznap az őstermelő értékesíteni tudja az áruját, nem gondoltak arra, 
hogy ezért helypénzt kellene fizetni a nem piaci napokon. Deficites erre a két órára egy főt 
alkalmazni. Az őstermelő tudja eladni termékét, amiért nem kellene helypénzt szedni, annak 
eltörlését javasolja a négy napra, a csütörtök-szombat kivételével. A bizottság javasolta, hogy 
az üzemeltetésre pályázati kiírás valósuljon meg. 
 
 4./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 A piacfelügyelő alkalmazása mennyibe kerül a városnak, van-e 
annyi bevételük, mint amennyit kifizetnek? 
 
 5./ Bakó István, a Városgondnokság vezetője: 
 
 A piac működési engedélyét a határozatnak megfelelően kérték 
meg, ebben az esetben piacfelügyelőnek lenni kell. Működési engedélyt kell módosítani 
ahhoz, hogy a piacnak azokon a napokon ne legyen nyitva tartása, saját felelősségére az 
önkormányzat azt a területet, mint közterületet ingyenesen az őstermelők rendelkezésére 
bocsátja. A piac üzemeltetési engedélye szerint amikor nyitva tart a piac, azon idő alatt 
köteles piacfelügyelőt biztosítani. 
 
 6./ Lukács Erzsébet képviselő: 
  
 A városnak van egy intézménye, amely képes arra, hogy a 
gombaszakértőt, piacfelügyelőt eltartsa, sőt még haszon is van rajta, pluszt termel.  
Megkérdezte, mit tudnak Kozák Jánosnéról, milyen engedélyei, tartozásai vannak? Ha piac 
üzemeltetését meghirdetik, ez a vállalkozó azt bérbe veszi, az biztos, hogy a helypénz 
minimum 500 Ft lesz. Nem tudja, hogy a rendezvénytérre miért van szüksége? Nem érti, hogy 
ez a dolog miről szól? Ha a piac nyitva tartását megváltoztatják csütörtöki-szombati napokra, 
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akkor oda az megy árulni, aki akar, azt ki fogja felügyelni? Sok dologban gondatlan 
gazdaként fognak viselkedni. 
 
 7./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 A felelősségvállalás kérdése is felmerül, illetve a 
képviselőtestületnek el kell dönteni, hogy megadja azt a lehetőséget az őstermelőknek, hogy a 
piacon helyi termékeket áruljon vagy kényelmi okok miatt nem. A városnak nem ráfizetéses, 
hogy van egy alkalmazottja, költségtakarékosságról beszélhetnek, de akkor lehetne sorolni a 
nem kötelezően ellátandó feladatokat is. A pályázati kiírásban meghatározhatják-e, hogy 
bármilyen ármegállapító joguk vagy korlát van-e ebben az esetben? 
 
 8./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A pályázatba ki lehet írni, hogy az alkalmazni kívánt árat be kell 
mutatni, előnyt jelent az alacsonyabb ár, de nem ármegállapító hatóság ebben az esetben a 
képviselőtestület. 
 
 9./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 A m2 ár megemelésébe már nem szólhatnak bele. Ha ezt 
szabaddá teszik, az őstermelők, akik megjelennek a termékeikkel, bárkit oda térítés nélkül 
engednek, az a helyi vállalkozókkal szemben etikátlan. 
 
 10./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 80 óráért valaki jól keres. Most egy pályázati kiírásról van szó, 
bárki pályázhat. 
 
 11./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 A piac hanyatlóban van, úgy gondolja városmag 
rehabilitációjáról van szó, a vállalkozó befektetést is akar megvalósítani. Bizottsági ülésen 
elmondták, hogy a celldömölkiek elsőbbséget élveznek, a helyük megmarad. Az 
önkormányzattól fog függni, hogy a helypénzt hogyan kívánja megemelni. Véleménye szerint 
– ha fellendülésről van szó – adjanak esélyt annak, hogy a városközpont rehabilitáció mellett 
Celldömölk is fejlődjön. Iskolaszövetkezetben lévő diákot nem lehet alkalmazni munkára, ha 
támogatást is kap utána az intézmény?  
 
 12./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Bakó István igazgató úr felelős vezetője az intézménynek, úgy 
gondolja nem havi 80 óráért fizet ki egy havi bért. A piacfelügyelet lehet, hogy havi 80 óra 
elfoglaltságot jelent, de havi munkájában más feladatot is ellát a Városgondnokságon. 
 
 13./ Bakó István, a Városgondnokság vezetője: 
 
 A piacfelügyelő heti 40 órában dolgozik, bére a Kjt szerinti 
besorolás alapján van megállapítva, illetve van jutaléka, ami egyszer csökkentve lett. 
Iskolaszövetkezeti tagok dolgoznak a Városgondnokságon, akik strandfelügyeletet látnak el a 
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fürdőn. Úgy gondolja, hogy nem középiskolásoknak kell a helypénzt beszedni, ez a munkakör 
nem az, amit velük kellene elvégeztetni. 
 
 14./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
  
 Egy évre vonatkozó egy havi átlag piac bérleti bevétel mekkora 
összegű? 
 
 15./ Bakó István, a Városgondnokság vezetője: 
 
 Tavalyi évben 6.129 e Ft volt a bevétel.  
 
 16./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 Jelenleg a piac ideiglenes helyére van működési engedélyük, 
ahhoz, hogy pályázati kiírást eszközölni tudjanak, a piac végleges helyének meghatározása 
szükséges, a pályázónak ismernie kell, hogy milyen területtel rendelkezhet. 
 
 17./ dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
 A pályázat kiírásának kérdését nem tudja mi vetette fel. Igazgató 
úr januári előterjesztése is nyereségről tanúskodik. Ez a beadvány hogyan került eléjük? 
 
 18./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérelmezők megkeresték, akik pápai lakosok, devecseri 
használtcikk piacot működtetik, terjeszkedni szeretnének. Úgy gondolták, hogy a piacot 
jobban fel lehetne élénkíteni, ami által az önkormányzat több bevételre tehetne szert. Azért 
tettek ajánlatot a rendezvény térre is, mivel úgy gondolják, ha a városközpont elkészül, 
cirkusz, búcsúi rendezvény lesz, azoknak oda kellene kerülni. Elmondták, a bérleti díjat nem 
emelnék meg, mivel nem érdekük, hogy az árusok elmenjenek, illetve bővítést is akarnának 
megvalósítani. A bizottságnak az volt a javaslata, hogy hirdessék meg a pályázatot, utána még 
mindig lehet azt mondani, hogy marad a jelenlegi állapot, azt kell eldönteni, hogy a pályázatot 
milyen feltételekkel írják ki. Piac üzemeltetését akkor érdemes meghirdetni, ha fejlesztés is 
megvalósul. A városmag rehabilitáció során elkészül a tűzoltóság épülete, előtte lévő parkoló, 
„9 emeletes” előtti parkoló rendszer, kultúrház környéke. A fedett piac festése szükséges, 
tervben van a volt Mozi épületének lebontása, környékének parkosítása, a fenntartónak kell 
eldönteni, hogy a csütörtöki-szombati piac visszakerül-e a helyére. A piac környékének 
rendbetételéhez több 10 millió Ft szükséges, ami nem áll rendelkezésükre. A 
képviselőtestületnek elvi szándékát kell kifejeznie, hogy meghirdetik a piac üzemeltetését, 
utána ki kell dolgozni, hogy mit várnak el, milyen feltételekkel, mit alakítsanak ki. 
 
 19./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 6 évvel ezelőtt a használtcikk piac elhelyezését az önkormányzat 
nem tudta megoldani, akkor is pályázat kiírására került sor, szerették volna, hogy ezt a belső 
piaccal valaki együtt működteti. 5 és fél év óta a használtcikk piac problémamentesen 
működik, az önkormányzatnak bevétele van, abból amiből korábban nem volt. Hasonlóra 
törekedne az önkormányzat is, hogy a belső piac a jelenleginél szebb környezetet kapjon, 
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jobban működjön és hosszan tartó bérlettel elérjék azt, hogy valaki fejlesztéseket is hajlandó 
legyen elvégezni. Most történt egy kezdeményezés, ezért került napirendre a téma, viszont 
erről már korábban is tárgyaltak. Most arról kell dönteni, hogy írjanak-e ki pályázatot vagy 
ne. Ha igen, január 1-től kezdődő üzemeltetésről lenne szó, mivel ebben az évben nem tudják, 
hogy hova, mi fog kerülni. Fél év van arra, hogy eldöntsék, milyen feltételeket akarnak, merre 
akarják a piacot, milyen napokon, hány órától, stb. Meg kell fogalmazniuk, hogy mit 
szeretnének, ezért kellene foglalkozni azzal, hogy pályázati kiírás legyen. Ha ezt kiírták, az is 
lehet, hogy a megszabott feltételeik miatt senki nem pályázik, de az is előfordulhat, hogy 
felkelti valaki érdeklődését egy felújított városközpont, akik közül a bizottságnak, testületnek 
kell eldönteni, hogy ki legyen az üzemeltető. A bizottságok többször tárgyalják meg az 
elképzeléseket, hogy mi kerüljön bele ilyen pályázati kiírásba, írják ki, majd meglátják a 
pályázatok alapján, hogy kinek, mit lehet kiadni. Azt lehet látni, hogy csütörtök és szombat 
kivételével senki nem megy ki a piacra, se vevő, se árus. Ha azt dönti a képviselőtestület, 
hogy csütörtök és szombat a piacnap, a többi napokon pedig lehetőséget adjanak csak a helyi 
termelőknek díjazás nélkül.  
 
 20./ Bakó István, a Városgondnokság vezetője: 
 
 A piac kereslet és kínálat alapján működik. Sok piacozó 
felhagyott a tevékenységével, mivel nem érte meg, hogy folyamatosan veszteséget termeltek. 
A vásárlóerő is megváltozott az elmúlt két évben, valamint a vásárlási szokások is. A januári 
előterjesztésében felvázolta, hogy a hétfő-kedd-szerda-pénteki piacok létjogosultsága 
megkérdőjelezhető, amit úgy írt le, hogy forgalmi adatok alátámasztják, hogy szinte nincs is 
piac. Ennek ellenére a képviselőtestület úgy döntött, hogy a működési engedélyt úgy kérje 
meg, hogy piac legyen. Ha nem lenne piac, felszabadulhatna fél álláshely, amit a lakások 
ellenőrzésére lehetne fordítani. Úgy gondolja, azt kell első körben eldönteni, hol legyen a 
piac, mert most szűk területen vannak, meg kell nézni, ha megkapja a végleges formáját, oda 
hogyan települnek vissza azok az árusok, akik elhagyták a piacot az átalakulás időszaka miatt.  
 
 21./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Erre a dologra akkor térjenek vissza, mikor látják, hogy mi a 
ténylegesen kialakuló helyzet, most nem tudják megmondani merre tud terjeszkedni a piac. 
Mivel a hét többi napján - csütörtök és szombat kivételével - ráfizetéses a nyitva tartás, 
hivatalosan ne tartson nyitva, de a helyi őstermelőknek adják meg a lehetőséget a helypénz 
nélküli árusításra. 
 22./ Fehér László polgármester: 
 
 A határozati javaslat következő variációjaként javasolta, hogy 
júniusi ülésre a Városgondnokság vezetője dolgozza ki, ha a piac nyitvatartási rendje 
csütörtök és szombat lenne, illetve azokat a jogi kérdéseket, ami a bizottság elnöke részéről 
felmerült, ebben a lépést a II. félévtől teszik meg. A pályázati kiírásban pedig azt kellene 
szerepeltetni, hogy mit várnak el a környezet rendbetételével kapcsolatban, hogyan alakítsák 
át a  piacot, addig el kell dönteniük hol lesz a végleges helye. A határozati javaslatban 2011. 
június 30. került határidőként megjelölve. Javasolta, hogy ezt szeptember 30-ig úgy dolgozza 
ki a képviselőtestület, hogy az augusztusi bizottsági ülésen ezzel már foglalkozzanak, így 
szeptember 30-ára egy pályázat meg tud jelenni, amit el tudnak bírálni, el lehet dönteni, hogy 
2012. január 1-től milyen formában működjön a piac. 
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 -Szavazásra tette fel a határozati javaslat a./ változatát, azzal, 
hogy annak a határideje az augusztusi képviselőtestületi ülés legyen, szeptember 30-tól 
lehetne pályázati felhívás, novemberi ülésen el lehet dönteni, hogy 2012. januárjától hogyan 
működjön a piac, addig a végleges helyéről is döntenek. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy a piac jelenlegi működési rendje I. 
félévig maradjon meg, júniusi bizottsági ülésre elő kell készíteni, hogy hétfői-keddi-szerdai-
pénteki napokon helypénzt nem kellene szedni, azoktól a celldömölki, kistérségi lakosoktól, 
akik őstermelői igazolványt váltottak, ezt jogilag kell kidolgozni. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 133/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 a./ A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az un. városi piac 
 üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás feltételeit dolgozza  
 ki. 
 
 Felelős: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Határidő: 2011. augusztusi képviselőtestületi ülés időpontja 
 
 b./ A képviselőtestület felkéri a Városgondnokság vezetőjét, 
 dolgozza ki annak a lehetőségét, hogy hétfői-keddi-szerdai- 
 pénteki napokon piac üzemeltetése nélkül a helyi őstermelők 
  portékáikat – térítésmentesen – árusíthassák.  
 
 Felelős: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
              Bakó István, a Városgondnokság vezetője 
 
 Határidő: 2011. júniusi képviselőtestületi ülés időpontja 
 
 3./ Vulkán fürdő üzemeltetésével kapcsolatos ügyek. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 134/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./ A képviselő-testület engedélyezi a Városgondnokságnak, 
hogy a Vulkán Fürdő területén lévő - bérlő nélkül maradt - nyári 
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elárusítóhelyen strandcikket, játékot árusítson, illetve 
kölcsönözőt működtessen.  

 
A feladat ellátása érdekében a Városgondnokság alapító 
okiratának 4. pontját 2011. június 1-től az alábbi szakfeladattal 
egészíti ki: 

 „476400-1 Sportszer kiskereskedelem 
 476500-1 Játék kiskereskedelem” 

 
2./ A képviselő-testület engedélyezi a Városgondnokság 
vezetőjének, hogy a Vulkán Fürdő „6-os kút” vonatkozásában 
megindítsa a gyógyvízzé minősítési eljárást, amely 
nőgyógyászati betegségek kezelésére irányulna. 
 
3./ A képviselő-testület a Vulkán Fürdő körüli kemping 
Városgondnokság általi kialakítására a JUFA fürdőfejlesztésre 
vonatkozó végső döntése után tér vissza. 
 
4./ A képviselő-testület nem ír elő további létszámleépítést a 
Városgondnokságnál. 
 

 Felelős: Fehér László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 4./  Alapító okiratok módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 A Vörösmarty úti tagóvoda felújítása mikor történik meg? 
Komoly szervező munkát igényel az, hogy az intézményt hova helyezik el. 
 
 2./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Június 1-től indul a kivitelezés, október-november közepére tud 
elkészülni. Tudomása szerint az intézményvezető koncepciót dolgozott ki az  elhelyezésre. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 A pályázatot szeretnék megvalósítani, a gyermekek 
elhelyezéséről gondoskodni kell. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 135/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 1./  
 A képviselőtestület a Celldömölki Városi Általános Iskola és 
 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az alábbiak 
 szerint módosítja: 
 6./ pontban szereplő alaptevékenység 852012-1 szakfeladat  
 rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

-Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése,  
oktatása (1-4 évfolyam) 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzd 
diszlexia,diszgráfia,diszkalkúlia 
kevert spcifikus fejlődési zavarral küzdő tanulók 
az iskolai készségek kevert zavarával küzdők  
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd  
-érzékszervi fogyatékosok közül: hallássérültek 
- tanulásban akadályozottak (enyhe fokban értelmi fogyatékosok) 
-értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosok) 
-beszédfogyatékosok 
 

 -852022-1 szakfeladat rendelkezései helyébe az alábbi rendelke- 
 zés lép: 

-Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése,  
oktatása (5-8 évfolyam) 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzd 
diszlexia,diszgráfia,diszkalkúlia 
kevert spcifikus fejlődési zavarral küzdő tanulók 
az iskolai készségek kevert  zavarával küzdők  
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd  
-érzékszervi fogyatékosok közül: hallássérültek 
- tanulásban akadályozottak (enyhe fokban értelmi 
fogyatékosok) 
-értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosok) 
-beszédfogyatékosok 
 

 2./  
 A képviselőtestület a Városi Óvoda alapító okiratát az alábbiak 
 szerint módosítja: 
 6./ pontban szereplő alaptevékenység 851012-1 szakfeladat  
 rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
  -Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

-érzékszervi fogyatékosok közül: hallássérültek 
-értelmi fogyatékosok közül: enyhe fokban értelmi 
fogyatékosok 
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-beszédfogyatékosok 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek. 

 
                3./ A képviselőtestület a Városgondnokság alapító okiratát az 
                alábbiak szerint módosítja: 
                7./ pontban szereplő működési kör az alábbiak szerint egé- 
                szüljön ki: 
                -Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola 
                kerüljön törlésre: 
                -Berzsenyi Dániel Gimnázium 
                -Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola        

  
 Felelős: Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 
 5./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok  
 beszámolója. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 136/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat:  
 

1. a./   A Képviselőtestület tudomásul veszi a Cellenergo Kft 
2010. évi mérlegbeszámolóját, melyben az eszközök és 
források  egyező végösszege 49.095 eFt, a mérleg szerinti 
eredménye 1.915 eFt.  
b./ A Képviselőtestület jóváhagyja a keletkezett adózott 
eredmény összegének eredménytartalékba helyezését.  

 
2. a./  A képviselőtestület tudomásul veszi a Celli Huke Kft 

2010. évi mérlegbeszámolóját 45.806 eFt eszköz és forrás 
egyezőséggel. 
b./  A képviselőtestület jóváhagyja a keletkezett 8.643 e Ft 
adózott eredményből 8.000 e Ft osztalékként történő 
kifizetését a tulajdonosok részére és 643 e Ft 
eredménytartalékba helyezését.  

 
 Felelős:   Fehér László polgármester 

Határidő:  azonnal 
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 6./ Tájékoztató a Városi TV Kft működését vizsgáló 3/2011.  
 számú Belső ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok  
 teljesítéséről. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Lengyel László ügyvezető igazgató: 
 
 A belső ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok 
vonatkozásában az intézkedéseket leltárba szedte, a szabályszerű működés helyreállítása 
megtörtént. 
 
 2./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A határozati javaslat 2./ pontjával kapcsolatban kérte, a 
következő ülésen foglalkozzon azzal a képviselőtestület, mivel a cég veszteség pótlásáról van 
szó, a pontos összeget meg kell határozni, dönteni kell arról, hogy a 998 e Ft-os veszteségből 
mekkora összeg kerül visszapótlásra. 
 
 A képviselőtestület a határozati javaslat 1./ pontját 11 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal, 2./ pontját 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 
 137/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
  

1./ A Képviselőtestület elfogadja Lengyel László a Városi 
Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Tájékoztatását a 3/2011. 
számú Belső Ellenőrzési Jelentés javaslatainak megvalósításáról. 
 
2./ A civil szervezetek 2011. évi támogatásából visszatartott 620 
ezer forint a Polgármesteri kerethez kerül és a Polgármester 
döntsön arról, hogy ebből mekkora összeggel támogatja a Városi 
Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaságot, a 2010. évi gazdálkodási veszteség 
pótlása céljából. 
 

Felelős: Fehér László polgármester 

              Baranyai Attiláné dr. jegyző 

Határidő: azonnal, illetve 2./ pont vonatkozásában: 2011.     
júniusi képviselőtestületi ülés időpontja 
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 7./ Városi TV Kft 2010. évi beszámolója. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Lengyel László ügyvezető igazgató: 
 
 Felhívta a figyelmet arra, hogy forduló napon a saját tőke 
állománya a társaságnak -2.640 e Ft, illetve a rövid lejárató kötelezettségeik 4 millió Ft-ot 
közelítették meg a beszámoló elkészítésekor. Ezek azok a sarokszámok, amelyek jellemzik, 
hogy milyen nehéz helyzetben van a Városi TV Kft. A beszámoló meghatározza a 
mozgásterüket, annak az elfogadását kéri a képviselőtestülettől, hogy a 2011. év elsősorban az 
adósságrendezést szolgálja, és a műsorkészítés ennek legyen alárendelve. Az üzleti tervet 
próbálta úgy kialakítani, hogy az adósság átütemezést megindítva 1-1,5 év múlva olyan 
gazdasági társaságot lehessen működtetni, amelynek elsődleges feladata a műsorkészítés és 
nem az adósságok tologatása. A mai napon úgy vesznek részt az ülésen, hogy nincs 
működőképes kamerájuk, az eszközállomány teljesen amortizálódott. Kérte a 
képviselőtestület támogatását, hogy olyan eszközparkkal tudjanak dolgozni, ami az 
elkövetkezendő 2-3 évben a működés biztonságát garantálja. 
 
 2./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 Megkérdezte, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatást 
csak az adósság rendezésére fordítják, vagy időközönként műsort is akarnak készíteni? 
 
 3./ Lengyel László ügyvezető igazgató: 
 
 Az üzleti tervben leírta, hogy mire lát lehetőséget, hogyan tudják 
az önkormányzattól kapott támogatást felhasználni. Azt látja, hogy kéthetente tudnak híradót 
készíteni, a képviselőtestület üléseit közvetíteni, illetve a sporteseményeket, valamint a városi 
nagyrendezvényeket rögzíteni, ezeket adásba adni. Ez az adósságállomány elért oda, hogy 
tovább nem lehet felhalmozni, 3 év adósságát kell egy év alatt rendeznie, ez az elsődleges 
feladat egy gazdasági társaságnál és utána lehet arról beszélni, hogy milyen műsorokat tudnak 
szolgáltatni. 
 
 4./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 Most nem visszamutogatni kellene, hogy az a hibás, aki előtte 
működtette a társaságot. Ez olyan, mintha parlamenti közvetítést nézne. Kaptak 
önkormányzati támogatást, abból oldják meg a feladatot. 
 
 5./ Lengyel László ügyvezető igazgató: 
 
 Idei évben a televízió támogatása 5 millió Ft volt, amiből 1.700 
e Ft-ot a képviselőtestület visszatart a tavalyi évi gazdálkodás terhére, így 3,3 millió Ft-ból 
gazdálkodnak. A szállítói tartozásuk 4 millió Ft, illetve a saját tőke -2.640 e Ft, aki ebből tud 
műsort készíteni, adósságot törleszteni, annak szívesen átadja a helyét. 
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 6./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Hónapokkal ezelőtt is erről beszéltek, elfogadtak beszámolókat, 
jelentéseket, amiből ezek a dolgok látszódtak. Amennyi támogatást nyújtott az önkormányzat 
a televíziónak, az el is fogyott. A gazdasági társaság működéséért a képviselőtestület a felelős. 
Igazgató úr reálisan látja jövő évben az adósság törlesztését, de úgy gondolja az 
elkövetkezendő években is ugyanarról fognak beszélni, mint most. Felhalmozódott olyan 
adósság, amit engedett a képviselőtestület, és ezt most is megteszi. 
 
 7./ Lengyel László ügyvezető igazgató: 
 
 Abból az összegből, amit idén televízióra, újságra fordít a 
képviselőtestület, abból lehet kéthetente újságot kiadni, illetve heti híradót készíteni, ha nem 
lenne adósság. Ezt az adósságállományt egy év alatt nullára tudja redukálni. A kérdés az, 
hogy ehhez a képviselőtestületnek van-e türelme, illetve, hogy csökkentett üzemmódban 
tudnak dolgozni. Az önkormányzati támogatás és a saját reklámbevétel összege alkalmas 
televíziózásra, illetve újság kiadásra, amihez a személyi kiadások csökkentésére van szükség. 
Ezt megtette, úgy gondolja, egy év alatt tud egy működőképes céget létrehozni. 
 
 8./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Minden vállalkozás nehéz, főleg úgy, hogy mínusszal indul. Ha 
van egy vállalkozó szellem, aki egy év alatt le akarja, illetve tudja rendezni az adósságot, azt 
megértik és támogatják. Az Alsósági Tavaszi Napokról négy óra helyett két órát sikerült 
felvenni, mivel kamera már akkor sem működött, ezért szerepel a határozati javaslatban 
kamera beszerzése, ami által jobban tudnak működni, bízik abban, hogy két év múlva már 
nyereséges lesz ez a vállalkozás. 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 A televízió működéséhez kellene éves szinten kb. 8 millió Ft. 
Az előző képviselőtestület 3-4 millió Ft-os támogatást biztosított a társaságnak, ennek 
ellenére a működésen nem változtattak, így adósság keletkezett, a bevétel csökkent, a kiadás 
nőtt. Az újság főszerkesztője átkerült a művelődési központhoz, ami megtakarítást 
eredményezett, ez is a televízió bevételét növelheti. Úgy gondolja igazgató úr kérését, hogy 
egy év alatt rendezné a cég adósságát, támogassák. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján a határozati javaslat 
1./ pontját 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal, 2./ pontját 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 138/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./  A képviselőtestület elfogadja a Városi Tv. Celldömölk 
Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezető igazgatójának   
beszámolóját a Kft. 2010. évi gazdálkodásáról. 
Jóváhagyja a Kft. mérlegét 2.048 ezer Ft eszközök és források 
egyezőséggel és mérleg szerinti eredményét 1.538 ezer Ft 
veszteséggel, melynek összege az eredménytartalék terhére 
kerüljön elszámolásra. 

 Jóváhagyja a Kft. 2011. évi üzleti tervét. 
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 2./  A képviselőtestület javasolja egy db használt kamera 

beszerzését max. 800.000,-Ft összeghatárig, melynek forrását a 
Vas Megye Fejlesztéséért Kht. megszűnése miatt visszautalásra 
kerülő összeg képezi.  

 
 Felelős:   Fehér László polgármester 

Határidő:  azonnal 
 
 8./ 525. hrsz-ú ingatlan elnevezési ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Nagyné Ferenc Mirtill, Humán Szolgáltatások Bizottsá- 
 gának elnöke: 
 
 A bizottság az Iskola tér elnevezést javasolta. 
 
 Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 A bizottság többségi javaslata a Hőseink tere volt. 
 
 A képviselőtestület a Hőseink tér elnevezést 5 igen, 6 nem, 0 
tartózkodás szavazattal nem támogatta. 
 
 A képviselőtestület az Iskola tér elnevezést 6 igen, 5 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 139/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

 A Képviselőtestület a tulajdonát képező 525 hrsz-ú ingatlant 
elnevezi Iskola térnek azzal, hogy a Földrajzinév-bizottság 
szakmai véleményét az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés előtt ki 
kell kérni. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 

   Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 

Határidő: azonnal, beszámolásra 2011. augusztus 31. 
 
 9./ Múzeumhelyiségek kialakítása a Szombathelyi  
 Egyházmegyével közösen. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 140/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
  

A képviselő-testület kifejezi szándékát az egykori bencés 
kolostorban a Szombathelyi Egyházmegyével közös 
működtetésű múzeum kialakításával kapcsolatban. 

Felelős: Fehér László polgármester 
Baranyai Attiláné dr. jegyző 

Határidő: azonnal 
 
 10./ Bölcsőde nyári leállása kezdő időpontjának és  
 időtartamának meghatározása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Ismertette az előterjesztés lényegét, elmondta, hogy a nyári 
leállás időtartama alatt sok karbantartási munkát kell elvégeztetni. Ezen idő alatt ügyeletet 
tartottak volna, viszont a szülők ezt nem igényelték. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 141/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület javasolja az intézmény fenntartójának a 
bölcsőde nyári leállásának időtartamát 2011. augusztus 1-e és 
2011. augusztus 29-e közötti időszakban határozza meg.  
 
Felelős: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
  Csizmaziáné Hubert Mária igazgató 
 
Határidő: azonnal 

 
 
 11./ Területvásárlási kérelem. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Az ingatlan önkormányzati tulajdonú, megkérdezte, hogy a 
hasznosítására van-e pályázati lehetőség? 
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 2./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Ezt az ingatlant idegenforgalmi célra szeretnék hasznosítani. 
Komplex pályázati lehetőséget nem találtak, viszont pályázati láncolattal fel tudnák újítani 4-
5 év alatt, bor-, kerékpárturizmussal összekapcsolva. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 A felvonó alján épülne a Vulkán park létesítménye, a projekt II. 
ütemének része a régi múzeum felújítása, illemhelyek kialakítása, illetve egy harmadik 
objektumot az Őrségi Nemzeti Park is felajánlott. Lesz-e lehetőségük egy negyedik ütem 
megvalósítására? 
 
 4./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A múzeum felújítása az őrségiek programja, aminek nyitva 
tartási idejéhez igazodna az illemhely nyitva tartása is. Az előterjesztésben szereplő ingatlan 
egy méltó épület lehetne a város számára, ezért nem javasolja az értékesítését. 
 
 5./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Erre az ingatlanra évekkel ezelőtt is próbáltak befektetőt találni, 
de nem sikerült. Három lakásból áll az ingatlan, amelyből egy bérbe adott. Az abban lakó 
kiköltöztetését az alatta lévő másik három lakóházas ingatlanban meg lehet oldani. Javasolta, 
hogy értékesítsék az ingatlant. 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Szavazásra tette fel a képviselői indítványt, hogy hirdessék meg 
értékesítésre az ingatlant, készüljön értékbecslés. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 7 igen, 4 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 142/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület értékesíteni kívánja a tulajdonát képező 
Celldömölk, 3842. hrsz-ú „Lakóház, udvar” megnevezésű, 935 
m2 nagyságú sághegyi ingatlanát. Egyúttal elrendeli az 
ingatlanforgalmi értékbecslés elkészíttetését. 

 
Felelős:        Fehér László polgármester 
Határidő:     azonnal 

 
 12./ Kérelem bérleti jogviszony meghosszabbítására. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Megkérdezte, hogy miért csak 2011. december 12-ig történik a 
meghosszabbítás? 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A cég vezetésével tárgyalni fognak a távlati céljaikról, utána 
akarnak több évre szóló meghosszabbítást felajánlani, ők pedig biztosítják az önkormányzatot 
arról, hogy a dolgozói létszámot nem csökkentik. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 143/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület meghosszabbítja változatlan feltételekkel a 
Hollósy tér 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra a 
FŐKEFE Nonprofit Kft Savaria Nett-Pack Gyáregységével 
kötött bérleti szerződést 2011. december 12-ig. 
    
Felelős:     Fehér László polgármester 
                  Bakó István, a Városgondnokság  vezetője 

                                                Határidő: azonnal 
 
 13./ Celldömölk, Marx K. u. útburkolat megerősítése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az előterjesztés tartalmát. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 144/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselőtestület a Marx K. utca útburkolat megerősítésének 
kivitelezéséhez pályázati forrást kíván bevonni, ezért ez a 
program elsődlegességet élvez amennyiben megfelelő pályázati 
kiírás jelenik meg. 
 
Felelős:   Fehér László  polgármester 
                                                                               

 Határidő:  2011. december 31.                               
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 14./ Soltis Színház kérelme. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
 Amíg a piaccal kapcsolatos dolgok nem rendeződnek, addig a 
képviselőtestület ne értékesítse a tulajdonában lévő épületet. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Az elképzelések szerint a Soltis L. Színház a művelődési házban 
lévő kamaratermet kapná meg, ahol próbálhatnának, készülhetnének, péntekenként, 
szombatonként lehetne mozi. Úgy gondolják, ez a helyiség kicsi számukra, illetve a könyvtár 
nyitvatartási rendjével az ő működésüket nem tudnák összeegyeztetni, valamint nagy a jelmez 
és kelléktáruk, ami abban a helyiségben nem férne el. Nem biztos, hogy a kellékek 
elhelyezéséről a képviselőtestületnek kell gondoskodni, de megérti a színház törekvéseit. Nem 
biztos, hogy városkép szempontjából annak az épületnek ott kell állni. 
 
 3./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 Úgy gondolja, hogy legalább egy értékbecslést kellene 
készíttetni arról az épületről, azt meg kellene hagyni és támogatni a Soltis L. Színházat. A 
művelődési központban való elhelyezésük – ahogy el is mondták – nem lesz megfelelő. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 A városmag rehabilitáció projekt készítésekor arról volt szó, 
mivel zajlott a kultúrház felújítása, hogy ideiglenesen a színház megkapja a volt mozi 
épületét, azt belakták. Megérti, hogy a kultúrházban kellett alkalmazkodni, de úgy nyújtották 
be a pályázatot, hogy ott a társulatot el tudják helyezni.  A mozi épülete nem fog illeni a 
felújított területbe. 
 
 5./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Az az épület sem vonalában, sem épületstílusában nem illik bele 
a környezetébe, a rendezési terv azzal számol, hogy az az épület ott megszűnik és helyette 
megvan, hogy milyet lehet építeni. Építési ütemezésre a rendezési terv nem jelöl meg 
időpontot. Támogatja, hogy az az épület majd kerüljön elbontásra, addig lehet szerződést 
hosszabbítani a színházzal. 
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 6./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Ha most megvásárolnák azt az épületet, annak vállalnák a 
törlesztését, ebből az összegből inkább bérelhetnének valahol egy nagyobb ingatlant. Nem 
tudja, hogy az épület vásárlására van-e fedezetük? 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 Az önkormányzatnak csak rezsiköltséget fizetett a színház, az 
épületet térítésmentesen adták bérbe részükre. Korábban is elmondta nekik, hogy úgy 
tervezzék a dolgaikat, hogy arra az épületre véglegesen ne számítsanak, mert a kultúrház 
felújításának idejére helyezték őket oda. A határozati javaslat arról szól, hogy ne értékesítsék 
az ingatlant, valamennyi ideig ott maradnak, ha eljutnak oda, hogy városkép szempontjából 
nem illik a környezetbe az épület, elbontják, és akkor írnak ki hasznosítási pályázatot, ezzel az 
ősszel foglalkoznak. Az ingatlant jelképes áron se értékesítsék. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 145/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület jelenleg nem értékesíti a tulajdonát képező 
Celldömölk, 1391/15. hrsz-ú „volt mozi” ingatlanát. 

 
Felelős:            Fehér László polgármester 
Határidő:    azonnal 

 
 15./ Celldömölk Város Önkormányzata Informatikai  
 Stratégiája. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 146/2011.(V.27.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület elfogadja Celldömölk Város Önkor-  
 mányzatának 2011-2014-ig terjedő időszakra vonatkozó  
 Informatikai Stratégiáját az előterjesztésben leírtak szerinti  
 tartalommal. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
     Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 Határidő: azonnal 
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 16./ Pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 A művelődési központ egy fő létszámcsökkentést technikai 
dolgozó helyett szakalkalmazottak számának csökkentésével valósítja meg. Van még üres 
szakalkalmazott státusz? 
 
 2./ Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Művelődési 
 Központ és Könyvtár igazgatója: 
 
 Az intézménynek egy fő létszámleépítést írt elő a 
képviselőtestület, amit a létszámokat tartalmazó táblázatban technikai dolgozó leépítésével 
jelenített meg. Az intézményben viszont a szakalkalmazotti leépítéshez adottak a 
körülmények, valamint így tudja teljesíteni a képviselőtestület által előírtakat. 
 
 3./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Ez azt jelenti, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor is 
eggyel kevesebb szakalkalmazottal számol az intézmény? 
 
 4./ Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Művelődési 
 Központ és Könyvtár igazgatója: 
 
 Eggyel kevesebb szakalkalmazottja lesz, viszont az egy takarító 
helyett, kettőt alkalmaznak 2012. évtől, mivel marad egy takarítói álláshelye, mert nem az 
kerül leépítésre. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 
 22/2011.(V.26.) sz. rendelet az önkormányzat 2011. évi  
 költségvetéséről szóló 9/2011.(II.24.) sz. rendelet  
 módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Benkőné Remport Lilla képviselő az üléstermet elhagyta. 
 
 17./ Fedezetmódosítás. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 147/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselőtestület jóváhagyja a Raiffeisen Banknál felvett 
55.125 ezer Ft összegű beruházási hitel ingatlanfedezetének 
módosítását az alábbiak szerint: 
Az eladásra szánt volt MÉH telep, és alsósági postaépület 
kiváltása az 1796/30/A/13 hrsz. és 1796/30/A/14 hrsz. alatti 
ingatlanok fedezetként történő bevonásával. 

 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 Határidő: azonnal 
  
 18./ Tájékoztatás fakivágásról. 
 
 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 148/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület tudomásul veszi a Városfejlesztési és 
 Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörben – fakivágási 
 ügyekben – hozott döntésről szóló tájékoztatót. 
 
 Felelős: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 Határidő: azonnal 
 
 19./ Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 149/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratá- 
 nak 4./ pontját az alábbi szakfeladatokkal kiegészíti:  
     

 -882111-1 Rendszeres szociális segély 
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 -882112-1 Időskorúak járadéka 
 -882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
 -882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 
 -882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 
 -882123-1 Temetési segély 
 -882202-1 Közgyógyellátás 
 -882203-1 Köztemetés 

 
 Felelős: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 
 20./ Közterület használati ügyek. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Benkőné Remport Lilla képviselő az ülésterembe visszaérkezett. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 A Vasi Volán Zrt nem térítésmentesen kérte a közterület 
használatot, hanem 1837Ft/m2/hó+ÁFA árért, valamint a határozati javaslat 2./a./ pontjában 
szereplő szűrővizsgálatért térítési díjat kérnek, abban az esetben ne adják térítésmentesen a 
közterületet. 
 
 A képviselőtestület a határozati javaslat 1.a./ pontját 11 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 A képviselőtestület a határozati javaslat 1.b./ pontját, azzal, 
hogy térítés mellett járulnak hozzá a közterület használathoz, 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 A képviselőtestület a határozati javaslat 2.a./ pontját, azzal, ha a 
szűrővizsgálatért térítést szedtek, abban az esetben térítés mellett járulnak hozzá a közterület 
használathoz, 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 A képviselőtestület a határozati javaslat 2.b./ pontját 11 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal nem támogatják, próbálják a kerítést máshol elhelyezni. 
 
 A képviselőtestület a napirend során ismertetett szavazati 
arányokkal a következő határozatot hozta: 
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 150/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

 1./ A Képviselőtestület hozzájárul  
a.)a Sárvári Kinizsi Sportegyesület által 2011. május 22.-én 

megrendezésre kerülő III. Vulkán Vágta futóverseny által 
használni kívánt közterületek térítésmentes használatához, 
mely az alábbi önkormányzati tulajdont képező 
közterületeket érint: 
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Sági u., 
Hegyi u., Ság hegy, majd vissza a Vulkán Fürdőhöz a 
Sport u.-ba. A KMKK előtti Dr. Géfin térről indulnak a 
futók 10,00 órakor. 

b.)a Vasi Volán Zrt. által 50 x 100 cm felületű digitális utas 
tájékoztató tábla térítés mellett történő elhelyezéséhez a 
Vasútállomás előtti téren az autóbusz pályaudvaron 
kiépített járdaszigeten. 

 
2./ A Képviselőtestület nem járul hozzá 
a.)az I.C.C. Kft. - képviseletében Dr. Pohl Tibor- 2011. 

május 21.-én a dr. Géfin L. téren a KMKK előtt 20 m2 
nagyságú területen „Magyarországi Túra” keretében 
egészségügyi arteriográfos érrendszeri szűrővizsgálatra 
kialakított mikrobusz elhelyezésének térítésmentes 
használatához. 

b.)a Teniszklub kezelésében a Ligetben lévő teniszpálya 
mellett álló épület és a teniszpálya bejárata között kerítés 
elhelyezéséhez és a terület lezárásához. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
Határidő:  azonnal, beszámolásra 2011. június 30. 

 
 21./ Szúnyoggyérítés. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Lakossági, illetve képviselői kezdeményezés miatt terjesztették 
elő ezt az anyagot. A vállalkozó bruttó 1,2 millió Ft-ért végezné el a gyérítést. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A költségvetésben erre nincs fedezet, szeptemberben 
visszatérnek a kérdésre. 
 
 A képviselőtestület a javaslat alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 151/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület jelenleg nem köt szerződést az AERO- 
 KOMPLEX Kft-vel a város területén történő szúnyoggyérítés  
 elvégzésére. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal, illetve 2011. szeptemberi képviselőtestületi  
           ülés időpontja 
 
 22./ Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület a javaslat alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 152/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselőtestület tervezési szerződést köt az Art-LM Bt.-vel a 
HÉSZ módosítására - korábbi döntésének megfelelő műszaki 
tartalommal- 1.350 eFt+ÁFA összegben. Ezzel egyidejűleg 
együttműködési megállapodást köt a módosítást kezdeményező 
vállalkozókkal, személyekkel a tervezési díj továbbterhelésére. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 

   Baranyai Attiláné dr. jegyző 
Határidő: 2011. november 30. 

 
 23./ Aranyhangya díj pályázat a hulladékgazdálkodásban 2011.  
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület a javaslat alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 153/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület pályázatot nyújt be hulladékgazdálkodási 
 témájú 2011. évi Arany Hangya Díj elnyerésére. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
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 24./ Trója 2007 B.T – Majsa Szilárd – közterület használati 
 ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Nagyné Ferencz Mirtill, Humán Szolgáltatások Bizottságá- 
 nak elnöke: 
 
 Elmondta, hogy térítés mellett kellene hozzájárulni a közterület 
használathoz. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 1 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 154/2011.(V.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület hozzájárulását adja a Trója 2007 B.T. - 
Celldömölk, Sági u. 71. képviseletében Majsa Szilárd 
ügyvezető- által 2011. június 25.-én megszervezésre kerülő 16. 
megyei Halászléfőző Verseny megrendezéséhez szükséges 
közterület térítésmentes használatához a Celldömölk, Sági u. 71. 
sz. ingatlan nyugati oldala és az un. kis tó közötti területen 
azzal, hogy a látogatók, résztvevők számára a rendezvénytéren 
kell a gépjárművek parkolását megoldani. Az igénybevett 
területet úgy kell lezárni a gépjárműforgalom elől, hogy a 
mentő, tűzoltó és rendőrség által használt gépjárművek szükség 
esetén tudjanak közlekedni. A lezárás, forgalomelterelés a 
szervező feladata. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
Határidő:  2011. június 25. 

 
 5./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Bejelentések 
 
 a./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 Elmondta, hogy 2011. szeptember 17-18-án Celldömölkön kerül 
megrendezésre a régiós fogathajtó verseny. Kérte a képviselőtestület elvi állásfoglalását, hogy 
ezt a rendezvényt támogatja-e, illetve, hogy a Szüreti Napokhoz csatolják-e ezt a 
rendezvényt? 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A szervezők elmondták, hogy ez a fogathajtó verseny az 
országos versenynaptárban szeptember 17-18-ával már meghirdetésre került. Azt vetette fel a 
rendezvény szervezőknek, hogy szeptember 18-án kapcsolódhatnának a fogatok a szüreti 
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felvonuláshoz, elmondták, hogy ez az időpont szerepel a naptárjukban, erre van más 
jelentkező is. Az a véleménye, hogy tartsák meg a fogathajtó versenyt, aminek a 
szervezéséhez segítséget nyújtanak, az ehhez szükséges területet igénybe vehetik, de a Szüreti 
Napok rendezvénye maradjon meg a hónap végére. Javasolta, hogy a művelődési ház 
vezetőjével ezzel kapcsolatban tárgyaljanak. 
 
 b./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A Cellenergo Kft taggyűlésén vett részt. Azt a határozatot 
kellene módosítani, amivel a hődíj-melegvízdíjat elfogadták, amiben feltételül szabták, hogy 
azt a Cellenergo Kft adja be az Energia Hivatalhoz. Azóta rendelet-változások történtek, a 
hivatal ezt már nem fogadta be, megszültetett az a törvényjavaslat, hogy december 31-ig 
kötelező tartani a január 1-i árat. A határozati javaslatot – taggyűlési jegyzőkönyv alapján – 
kéri ennek megfelelően módosítani és a későbbiekben amilyen változtatást a kormány hoz, 
annak megfelelően fog a Cellenergo Kft, illetve a Dalkia eljárni. 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 Tavalyi évben elfogadták a díjakat, amihez az Energia Hivatal 
jóváhagyása is kellett. A lejárt határidejű határozatok beszámolójában jelentették, hogy ez 
nem történt meg, akkor a képviselőtestület módosította a határozatot, előírta, hogy május 31-
ig be kell mutatni a cég vezetőjének az Energia Hivatal hozzájárulását, most ennek a 
határozatnak a végrehajtásáról van szó. Szavazni erről nem kell, mert a továbbiakban 
kormányzati szinten fog történni a távhődíjak megállapítása. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ezt a tájékoztatást tudomásul vették. Miután több hozzászólás, 
kérdés nem volt, az ülés 18 órakor bezárta és bejelentette, hogy a képviselőtestület a 
továbbiakban zárt ülést tart. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Baranyai Attiláné dr.       Fehér László 
      jegyző       polgármester 
 
 
 
 


