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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestü-
letének 2011. június 29-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, Nagyné 
Ferencz Mirtill, Söptei Józsefné, dr. Várnai Levente képviselők, Baranyai Attiláné dr. jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Lukács Erzsébet képviselő. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Kovács József rendőrkapitány, Bakó István, a Városgondnokság 
vezetője, Danka Adél, a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ igazgatója, Sipos 
Tibor, a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója, Orbán Dóra, Farkas 
Gábor, Dummel Ottó osztályvezetők, dr. Zömbik Viktória jogi szakreferens, továbbá 5 fő a 
lakosság részéről. 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
megválasztott 11 képviselő közül 10 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
Elmondta, hogy kiosztása került 3 folyó ügy, melyből javasolta, hogy a 9./ és 10./ számút 
folyó ügyként tárgyalja, valamint zárt ülésen az 5./ sz. folyó ügyet. Kérte azok napirendre 
történő felvételét, illetve, hogy első napirendként a rendőrkapitány beszámolóját hallgassák 
meg. 
 
 Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Kérte a Vas Megyei Szakképzési Társulás Társulási Tanácsának 
döntéséről szóló tájékoztató napirendre történő felvételét is. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta, hogy a képviselőtestület a napirendet az alábbi 
sorrend szerint tárgyalja meg. 
 NAPIREND: 
 
 1./ A rendőrkapitány beszámolója a közbiztonság helyzetéről.  
  
 Előadó: Kovács József városi rendőrkapitány  
 

 2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 
a két ülés között történtekről. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
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 3./ Folyó ügyek 
 
 1./ Városi piac üzemeltetési ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 2./  Tájékoztató a városi általános iskola pedagógusainak  

 foglalkoztatásáról az osztály és csoportszám csökkenéséhez 
kapcsolódóan. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 

 3./ Csoport- és osztálylétszámok túllépésének engedélyezése  
 közoktatási intézményeinkben. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 4./ Gyógytestnevelő egész álláshelyen történő foglalkoztatása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 5./ A 2010. évi kompetenciamérés eredményei. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 6./ Városi általános iskola kérelme. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 7./ Városi Iskola Sági u. 167. sz. alatti konyhájának, valamint a  
 kórház konyhájának gáz, melegvíz, fűtés és villamos energia  
 különválasztása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 8./ Pályázati eredmény (Városi általános iskola alsós épületének  
 homlokzat-felújítása.) 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 9./ Tájékoztató a 2011. május-júniusi vizsgaidőszak eredmé- 
 nyeiről. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 10./ Az osztályszerkezet és a foglalkoztatás alakulása a  
 Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolában. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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 11./ Bölcsőde önálló intézményként történő működtetése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 12./ Bölcsődei térítési díj változtatás. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 13./ Támogató Szolgálat és közösségi ellátás finanszírozásához  
 pályázatról döntés. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 14./ Alapító okiratok módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 15./ Csatlakozási lehetőség a Kulturális Örökség Napjai 2011.  
 szeptember 17-18. rendezvényéhez. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 16./ Területvásárlási kérelem a 668. hrsz-ú ingatlanra. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 17./ Kérelem önkormányzati tulajdonú terület megvételére. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 18./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 19./ Önkormányzati tulajdonú terület értékestése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 20./ Celldömölk, Tompa M. utcai aszfaltozási munkák. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 21./ Cellcomp Kft, a BakóTrex Kft és a PVS Hungary Kft  
 közvilágítási kérelme. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 
 
 



4 
 

 22./ Kemenesvíz Kft által végzett víziközmű fejlesztés  
 jóváhagyása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 23./ Renovo 82 Kft közterület használati ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 24./ Celldömölk Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
 közterület használati ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 25./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 26./ Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 27./ Önkormányzati költségvetés helyzete, jelenleg folyó  
 beruházások. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 28./ Kiadások fedezetének meghatározása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 29./ Pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 30./ Fedezetmódosítás. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 31./ Rulírozó hitel. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 32./ CVSE Sportegyesület kérelme. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 33./ Tájékoztatás fakivágásról. 
 
 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
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 34./ Vasutasnapi rendezvény közterület használati ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 35./ Tájékoztató a Vas Megyei Szakképzési Társulás Társulási 
 Tanácsának döntéséről. 
 
 Előadó: Söptei Józsefné alpolgármester 
 
 A képviselőtestület a napirendet 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 dr. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének főtitkárát köszöntötte az ülésen, aki a mai napon Celldömölkön megtartott 
TÖOSZ regionális ülés témáját ismertette. 
 
 dr. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos 
 Szövetségének főtitkára: 
 
 Tájékoztatást adott az új önkormányzati törvény tervezetéről, a  
közfeladatok területén megnövekedő állami szerepvállalásról. 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 
 A rendőrkapitány beszámolója a közbiztonság helyzetéről.  
  
 Előadó: Kovács József városi rendőrkapitány  
 
 A beszámoló írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kovács József r.alezredes: 
 
 Ismertette  a 2010. évi beszámolójában leírtakat. 
 
 2./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Megkérdezte, hogy a járőrözés szervezése hogyan zajlik, mivel 
a bölcsőde udvarán nagy értékű játékok vannak, és mikor az intézmény bezár, oda valakik 
bemásznak és a játékot tönkreteszik, a mellékutcában is járőrözni kellene. 
Este 22-23 óra közötti időszakban sűrűbben kellene járni a belvárosban, mivel az autósok 
száguldoznak. A lopások száma nőtt, ami annak köszönhető véleménye szerint, hogy sokan 
idetelepültek a környező városból, Pápáról, ami jelentős mértékben rontja a statisztikát. 
A biciklivel közlekedők nincsenek kivilágítva, illetve ittas állapotban közlekednek 
kerékpárral, őket milyen gyakorisággal ellenőrzik?  
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 3./ Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások 
 Bizottságának elnöke: 
 
 Megköszönte a kapitányság munkáját, amit a Világharmónia 
futás során végeztek. 
 
 4./ Kovács József r.alezredes: 
 
 A kapitányság évek óta létszámhiánnyal küzd, minden 
napszakban biztosítani kell a reagáló képességet. A rendőrség feladata a bűnüldözés, a 
megelőzés, az elkövető elfogása, a vagyonőrzés viszont nem. Fórumokon felhívja a figyelmet 
a vagyonvédelmi rendszer kialakítására, fontosságára. Celldömölk városban fokozott 
ellenőrzés van, sok a rendőr, a bevetés és készenléti rendőrség emberei is jelen vannak, 
csökkent a bűncselekmények száma, a felderítés nagyon eredményes. 
Azt elhiszi, hogy némely autós randalírozik, megpróbálnak lehetőségeikhez mérten erre 
odafigyelni. 
Azzal, hogy a kisebbség a városba települt, ezáltal nőtt a lopások száma, ez nem általános 
dolog, statisztikai adat ezzel kapcsolatban nem áll rendelkezésükre és nem is akarnak ilyet 
vezetni.  
Fokozott a kerékpárosok ellenőrzése, sokkal több a velük szembeni intézkedés, július 1-től 
súlyosabb szankciót fog szabályszegésként kiszabni a jogszabály az ittasan kerékpározókkal 
szemben. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 A kapitányság állományülésén részt szokott venni, ahol 
értékelik a munkát, látja azokat a feladatokat, amit végeznek. Kapitány úrral egyeztetnek, ha a 
város területén fejlesztés történik, arra odafigyelnek, ilyen pl. az iskola felújítás, a városmag 
rehabilitáció, ami fokozott együttműködést követel a rendőrség részéről is. 
Az Ifjúság téri játszótér veszélyesebb lesz, mivel vele szemben parkoló rendszert alakítanak 
ki, a gyermekek védelme érdekében erre is megoldást kell találni, akár egy alacsony 
kerítéssel, amihez a képviselőtestületnek kell forrást találni, 8-20 órás nyitva tartással. 
Celldömölk-Alsóság között fénysorompó működik, az önkormányzatnak kezdeményezni kell 
annak megszüntetését.  
Megköszönte kapitány úr, illetve kollégái eddigi munkáját a képviselőtestület nevében.  
 
 6./ dr. Tánczi Tibor, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 
 bűnügyi igazgatója: 
 
 A Vas Megyei Rendőrfőkapitányság februárban elvégezte a 
kapitányságok szakmai munkájának értékelését. A celldömölki kapitányság tisztességes, jó 
színvonalú munkát végzett tavalyi évben. A főkapitány úr nevében megköszönte az 
önkormányzat támogatását, segítségét, amit a celldömölki kapitányság munkájához nyújtott. 
Képviselő asszony felvetésével kapcsolatban elmondta, hogy a rendőrség egységes 
rendőrségi, ügyészségi, bírósági statisztikát követ, ami egy utánkövető statisztika, befejezett 
büntető eljárásokat tartalmaz. Vas megyében 20%-kal nőtt a bűncselekmények, illetve 17%-al 
a vagyon elleni bűncselekmények száma. A kerékpárosok sok balesetet okoztak, ezek 
számában drasztikus növekedés tapasztalható, aminek elkerülése érdekében mindent elkövet a 
kapitányság. 
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 A képviselőtestület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 
 163/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület tudomásul veszi a rendőrkapitány  
 beszámolóját Celldömölk város és közigazgatási területének 
 2010. évi bűnügyi, közrend és közbiztonsági helyzetéről. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
 
 2./ 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 képviselőtestületet a két ülés között történtekről az 
alábbiakról tájékoztatta: 
Május 
27.  Vas Megye Közgyűlésének soros ülésén vett részt. 
28. Délelőtt a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete találkozójára volt hivatalos. 

Délután a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében fúvószenei 
koncert zajlott, a rossz időjárás miatt sajnos nem a Ság hegy kráterében, hanem a 
művelődési központban. A hangversenyen Ajka, Vonyarcvashegy, Muraszombat, 
Szentgotthárd és Celldömölk fúvószenekarai adtak ízelítőt műsorukból. 
Este a Celldömölki kistérségi társulás elnökeként a bobai iskola névadó ünnepségén 
vett részt alpolgármester asszonnyal.  

29. A Soltis Lajos Színház javára szervezett jótékonysági esten mondott köszöntőt, ami 
arról szólt, hogy az intézmény működési bevételét hogyan lehet növelni. 

Június 
4. A Kemenesaljai Baráti Kör tartotta hagyományos tavaszi közgyűlését, mely 

alkalomból a középiskolások körében meghirdetett pályázatok eredményeit is 
kihirdették. 

6.   Állampolgársági esküt tettek nála. 
 9. Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak a JUFA Ungarn Kft-vel közösen, a 

Vulkán fürdő köré tervezett pályázattal, fejlesztéssel kapcsolatban. 
10.  A JUB Cell Kft. ügyvezetőjéhez volt hivatalos, felújításokhoz festékeket ajánlottak fel 

a Városgondnokság, illetve a város számára. 
14-17. Éves rendes szabadságát töltötte, Brüsszelben vett részt a Vas Megyei Közgyűlés által 

szervezett tanulmányúton. 
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18.  Az általános iskola tanévzárói zajlottak, előbb az alsósági tagiskolában, majd a 
székhelyintézményben. Ez alkalommal adott át Ferenczy Andrásné és Lenner Józsefné 
pedagógusok számáraaranydiplomákat. 

20. Az Apáczai Kiadó nyári akadémiájának megnyitóján Söptei Józsefné alpolgármester 
képviselte a várost. 

21. A Vas Megyei Közgyűlés pénzügyi bizottságának ülésén vett részt. 
22. Dr. Oszkó Zoltán számára gyémántdiplomát, dr. Oszkó Zoltánné számára 

aranydiplomát adott át. 
 Megismételt rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak a JUFA Ungarn Kft-vel 

közösen, a Vulkán fürdő köré tervezett pályázattal, fejlesztéssel kapcsolatban, amit a 
képviselőtestület elfogadott. 

23.  Baranyai Attiláné dr. jegyző asszonnyal és Dummel Ottó osztályvezetővel a 
Regionális Fejlesztési Ügynökségnél voltak egyeztetésen a JUFA Kft.-vel tervezett 
fejlesztéssel kapcsolatban. 

25.  Délelőtt a Vas Megyei Közgyűlés soros ülésén vett részt. 
Délután a megyei halászléfőző verseny zajlott, a rendezvény Tokorcsról „költözött át” 
Celldömölkre. 

26. A Vulkán Futball Fesztiválon díjakat adott át. 
27. Megnyitotta a Szent Benedek Iskola által szervezett korosztályos országos 

sakkversenyt. 
28.  Gyémántdiplomákat adott át Kertészné Hérincs Ilona és Horváth Mihályné alsósági 

pedagógusoknak, és rubintdiplomát Kiss Mária pedagógusnak. 
28.  Baranyai Attiláné dr. jegyző asszonnyal a Regionális Fejlesztési Ügynökségnél voltak 

egyeztetésen a JUFA Kft-vel tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. 
29.  Délelőtt a TÖOSZ régiós konferenciája zajlott Celldömölkön. 
 
  HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
  1./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Megköszönte a lakossági fórumon felmerültek érdekében tett 
intézkedéseket, azok megtörténtek, aminek az úthelyreállítás tekintetében június 15., 
akadálymentesítés esetében augusztus 31.  volt a határideje.  
 
 2./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Köszönetét fejezte ki Pálné Horváth Mária intézményvezetőnek, 
hogy június 26-án az egészségbörze program alkalmából a nagytermet számukra felajánlotta, 
valamint a televízió közreműködését is. Ez a program azért jött létre, mert egy tisztítókúrát 
szeretnének kezdeményezni és Vulkán Alapítványt a Ság hegyért létrehozni. Bízik abban, 
hogy a Ság hegyért elindítanak egy olyan programot, ami által az fellendülhet. Felolvasta 
Talián Csaba tanuló írását, amelyet a Ság hegyről, a benne rejlő lehetőségekről írt. 
Szeptemberben szeretnék a tisztítókúrát megszervezni a Ság hegyen, civil szervezetek 
jelentkezését várják. 
 
 3./ Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások  
 Bizottságának elnöke: 
 
 Kérte, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a Vulkán 
Alapítványt. 
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A Kisdobos utca lakóitól kapott egy levelet útépítéssel kapcsolatban, melyet felolvasott és 
átadott Jegyző asszonynak. Bízik a pályázatfigyelőkben, hogy a problémára megoldást tudnak 
majd találni. 
 
 4./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 Elmondta, hogy 2011. július 9-én kerül megrendezésre az 
Izsákfai Napok rendezvény, melyre minden érdeklődőt várnak. 
A Vulkán park építése során fennmaradó 6 ha terület vonatkozásában elvi hozzájárulást kér a 
képviselőtestülettől, hogy tárgyalást folytathassanak polgármester úrral és a megyei, helyi 
Lovas Szövetséggel a terület hasznosításával kapcsolatban. 
 
 5./ Pálné Horváth Mária intézményvezető: 
 
 A művelődési központ indult a TÁMOP 3.2.11.sz. pályázaton, 
melyben támogatást nyertek a szabadidős tevékenységi formák gyermekek részére egyes 
oktatási intézményekben címmel. Ebben a projektben partnerként szerepelt a Városi Óvoda, 
általános iskola, Szent Benedek Kat. Ált. Iskola, zeneiskola, Szombathelyről az Aranyhíd 
Oktatási Központ. Ebben a programban a művelődési központ projektvezetőként szerepel. A 
pályázati program indítását július 1-jén kell megtenni, ahova minden érdeklődőt várnak.  
Tájékoztatásként elmondta, hogy az intézmény 2011. július 11-től augusztus 1-ig zárva tart, 
ez idő alatt takarításokat, karbantartásokat kell végezni az épületben. 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Budai Bernadett képvisel az önkormányzat által a Ság hegyen 
tervezett program építését mondta el. Az útépítésre a forrást a költségvetésben meg kell 
találni. 
A Vulkán park építése során fennmaradó terület hasznosításával kapcsolatos felvetésről nem 
kellene szavazni, a vállalkozók jelezzék írásban kérésüket, amivel következő bizottsági ülésen 
foglalkozni fognak. 
Az, hogy a művelődési központ 2011. július 11-től augusztusig bezár, azt most elfogadják, 
viszont következő évben úgy kellene ezt ütemezni, hogy tavasszal vagy ősszel tartsanak zárva 
és ne akkor, mikor nyáron programokat kellene szervezni a gyermekeknek. 
 
 A képviselőtestület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 
 164/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
 végrehajtásáról és a két ülés között történtekről szóló be- 
 számolót. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
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 a./ A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a Kemenesaljai 
 Művelődési Központ és Könyvtár 2011. július 11-től augusztus 
 1-ig zárva tart. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
   Pálné Horváth Mária igazgató 
 
 Határidő: azonnal 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy következő napirendként a 7. sz. folyó ügyet 
tárgyalják meg, mivel a kórház igazgatója elfoglaltsága miatt az ülésen a későbbiekben nem 
tud részt venni. 
 
dr. Kovács Zoltán képviselő az üléstermet elhagyta. 
 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Folyó ügyek: 
 
 1./ Városi Iskola Sági u. 167. sz. alatti konyhájának,  
 valamint a kórház konyhájának gáz, melegvíz, fűtés és  
 villamos energia különválasztása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 -Szavazásra tette fel a határozati javaslat 1./-2./ pontját. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -A határozati javaslat 3./ pontjával kapcsolatban elmondta, hogy 
az ÁNTSZ az éthordós ételkiszállítást a kórház konyhájáról nem engedélyezi, azt javasolta, 
hogy az étel badellákban kerüljön a Népjóléti Szolgálat egy másik melegítőkonyhájába, 
ahonnét az ételt ki lehetne osztani. A kórház igazgatója javasolta azt is, hogy a kórházi 
étkeztetésekkel kapcsolatos feladatokat a kórház intaházán minimális fejlesztéssel meg tudja 
oldani. A kórház esetében strukturális átalakítás van folyamatban, amiről igazgató úr 
tájékoztatást kíván adni. 
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 2./ dr. Farkas Péter, a Kemenesaljai Egyesített Kórház 
 igazgatója: 
 
 Az egészségügy állapotát a bizonytalanság jellemzi, 
információkra nem tudnak alapozni. Úgy tűnik, hogy a celldömölki kórházban maradhat 
valamilyen szintű aktív ellátás, amit a megyei kórházzal történő integrációban lehet 
elképzelni. Semmi nem biztos, a konyha-átalakítási koncepció azt a célt szolgálta volna, hogy 
a város terhein könnyítsen, ezt támogatja, de úgy gondolja, hogy most türelem kellene. 
Szeptemberben fogják megfogalmazni, hogy a további struktúra hogyan fog alakulni, ahhoz 
milyen forrás fog rendelkezésre állni. Az előterjesztésben szereplő konstrukció jó, de akkor 
térjenek vissza erre a kérdésre, ha a szakhatóságoktól az állásfoglalást megkapják, illetve a 
szakemberek meg tudják mondani, hogy az átalakítás mennyibe fog kerülni. Komoly 
befektetésről lenne szó, amihez forrást kell keresni. A főzésre lehetőség van, várják meg azt 
az időt, míg a kórház biztos jövőjét látni fogják, illetve, hogy milyen engedélyek, költségek 
vannak a háttérben. 
 
dr. Kovács Zoltán képviselő az ülésterembe visszaérkezett. 
 
 3./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Nincs értelme most ebben a kérdésben dönteni, javasolta, hogy 
ezt napolják el, és mikor konkretizálódnak a dolgok akkor, egy későbbi időpontban térjenek 
erre vissza, a Népjóléti Szolgálat konyhája december 31-ig működési engedéllyel rendelkezik. 
 
 4./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 A képviselőtestület abba a helyzetbe került, hogy volt egy 
költségvetési vita, ahol javaslatok születtek, amelyekkel kapcsolatban majd kiderül, hogy az 
intézmények azokat hogyan tudják kezelni. Meg kell gondolniuk, hogy mit tesznek, ősszel az 
átalakítások kiderülnek. Sok még a kérdés, bizonytalanság, jól gondolják meg, hogy most 
ebben az ügyben döntenek-e, ha igen, akkor milyen döntést hoznak. Javasolta, hogy a 
hozzájárulásokat, szakvéleményeket szerezzék be. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 A képviselőtestület kereste a lehetőségeket, hogy a költségvetést 
hogyan tudja tartani az idei évben. Abban az álláspont egységes volt, hogy a konyharendszer 
átalakításával foglalkozni kell. A Semmelweis tervben az elképzelések szerint Vas megyében, 
aktív ellátás a Markusovszky kórházban maradna. Javasolta, hogy feladatokat határozzanak 
meg, nézzék meg, hogy a fejlesztés mennyibe kerül, kérte, hogy az álláspontjuk abban 
egységes legyen, hogy a kórházi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat ne Intaházáról lássák el. 
Javaslata, hogy ezt a kérdést vegyék le a napirendről,  ezek az intézmények december végéig 
működnek, addigra kiderül, hogy milyen feladatot szánnak a celldömölki kórháznak, bízik 
abban, hogy aktív ellátású intézmény lesz, addig ki kell dolgozni ezen feladat-ellátási formát, 
valamint a véleményeket be kell szerezni. 
  
 A képviselőtestület a javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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 165/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 1. A képviselő-testület elrendeli, hogy  

 2011. szeptember 1-től az Alsósági Tagiskola 
konyháját a Városi Óvoda működtesse, 

 a Celldömölki Városi Általános Iskolában és 
EPSZ-ben foglalkoztatott 1 fő élelmezésvezető 
és 8 fő konyhai dolgozó (szakács, konyhalány) 
közalkalmazott kerüljön áthelyezésre a Városi 
Óvodába, 

 a konyhához ne kerüljenek felszerelésre almérők, 
az intézmények egyezzenek meg a rezsiköltségek 
arányos viselésében. 
 

 2./ A képviselő-testület a Városi Óvoda alapító okiratának 6. 
pontját az alábbi szakfeladatokkal egészíti ki: 

„562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés,     
562920-1 Egyéb vendéglátás”. 

 
3./ A képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy a kórház konyha 
vonatkozásában az állásfoglalásokat, szakvéleményeket szerezze 

 be, illetve a részleteket dolgozza ki. 
A képviselőtestület a részletek ismeretében az ügyet ismételten 
napirendre tűzi. 

 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
 
 1./ Városi piac üzemeltetési ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A kultúrház előtt, ha elkészül a munka, augusztus 20-án átadásra 
kerülhetne, utána a templom és a Szentháromság tér környékének rendbetétele következne, 
bejárást fognak tartani a képviselőkkel, ahova a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
nem képviselő tagjai is meghívást kapnak, eldöntik, hogy a csütörtöki-szombati piac hol 
legyen, amit a műszaki osztály fog kontrollálni, valamint a piac üzemeltetésére a felhívást elő 
kell készíteni, meg kell jelentetni. 
 
 2./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 A határozati javaslat 1./ pontja szerint árusítás lesz, de milyen 
formában? 
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 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Ki fogja ezt a dolgot felügyelni? 
 
 4./ Bakó István, a Városgondnokság vezetője: 
 
 Közterület használatról lesz szó, csak celldömölki lakosoknak 
fognak kiadni közterületet, aminek van egy felügyelője, azokon a napokon mikor piac van, a 
Városgondnokság látja el ezt a feladatot, mint a piac üzemeltetője. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Azt hogyan szűrik ki, hogy ideiglenes lakos bejelentkezik 
Celldömölkre és itt árusít? 
 6./ Bakó István, a Városgondnokság vezetője: 
 
 Azzal, hogy állandó celldömölki lakosnak adnak ki közterület-
használatot. 
 7./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A közterület-használat engedélyezése kérelemre történik, 
aminek 2.200 Ft az illetéke. Az előterjesztés most arról szól, hogy szeptember 1-től lépne 
életbe az új rendszer, augusztusi ülésre rendelet módosítást terjesztenek elő a közterület-
használatról, abban kellene többek között azt szabályozni, hogy kinek adhatnak közterület-
használati engedélyt, illetve számos más kérdést is. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 166/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./ A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy a 37/2009. 
(XII.18.) sz., a 29/2009. (XI.20.) sz. és a 36/2008. (XII.19.) 
sz. rendelettel módosított 26/2008. (IX.3.) sz. önkormányzati 
rendelet – mely a közterületek használatáról és a közterületek 
rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szól – 
módosítását készítse elő a következő képviselőtestületi ülésre 
az un. napi piac -csütörtöki és szombati napokat kivéve- 
vonatkozásában.  
2./ A Képviselőtestület utasítja a Városgondnokság vezetőjét, 
hogy a Sárvár Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala által kiadott 20400/18/2011. (V.3.) sz. 
piacüzemeltetési engedély módosítását kezdeményezze a napi 
élelmiszer piac nyitva tartása miatt 2011. szeptember 1-től 
úgy, hogy csütörtöki és szombati napok kivételével nem lesz 
árusítás. 
 
Felelős:1. pont: Baranyai Attiláné dr. jegyző 

             2.pont: Bakó István, a Városgondnokság igazgatója 
 Határidő: 2011. szeptember 1. 
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 2./  Tájékoztató a városi általános iskola pedagógusainak  
 foglalkoztatásáról az osztály és csoportszám csökkenéséhez 
kapcsolódóan. 
 
 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: 

 
 167/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
A képviselő-testület kéri az intézmény fenntartóját, a 2011/2012-es 
tanévben a következők szerint határozza meg az iskolában indítható 
osztályok, napközis osztályok (csoportok) számát. 
Celldömölki székhely intézmény 
Osztályok száma: 31 (1. évfolyam: 3 osztály, 2-8. évfolyam: 
évfolyamonként 4 osztály) 
Napközis csoportok száma: 16 
Alsósági tagiskola 
Osztályok száma: 8 (évfolyamonként: 1 osztály) 
Napközis csoportok száma: 3 
Kenyeri Tagiskola 
Osztályok száma: 1 (1-4. évfolyam: 1 osztály) 
Napközis csoportok száma: 1 

Felelős: Fehér László polgármester 

              Danka Adél igazgató  

Határidő: azonnal, illetve 2011. szeptember 1. 
 

 3./ Csoport- és osztálylétszámok túllépésének engedélyezése  
 közoktatási intézményeinkben. 
 
 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: 

 
 168/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 

 
1./ A képviselő-testület kéri az intézmény fenntartóját, engedélyezze, 
hogy a Városi Óvoda 11 csoportja a közoktatási törvényben 
meghatározott maximális csoportlétszámot túllépje, és a 2011/2012-es 
tanévet a következő létszámokkal kezdje meg. 

     Koptik utcai székhely óvoda 
Biga Csiga csoport: 26 fő 
Vackor csoport: 27 fő 
Szivárvány csoport: 27 fő 
Bóbita csoport: 27 fő 
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Katica csoport: 27 fő 
Vörösmarty óvoda tagóvoda 

Margaréta csoport: 27 fő 
Gyöngyvirág csoport: 27 fő 
Napraforgó csoport: 27 fő 
Százszorszép csoport: 27 fő 
Ibolya csoport: 27 fő 
Búzavirág csoport: 27 fő 
 

2./ A képviselő-testület kéri az intézmény fenntartóját, engedélyezze, 
hogy a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ Alsósági 
Tagiskolájának 4. osztálya a közoktatási törvényben meghatározott 
maximális csoportlétszámot túllépje, és a 2011/2012-es tanévet 27 fő 
létszámmal kezdje meg. 

Felelős: Fehér László polgármester 

             Gasztonyiné Fódi Zita intézményvezető 

             Danka Adél igazgató 

Határidő: azonnal, illetve 2011. szeptember 1. 
 
 4./ Gyógytestnevelő egész álláshelyen történő  
 foglalkoztatása. 
 
 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: 

 
 169/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 

  
A képviselő-testület kéri a Celldömölki Városi Általános Iskola és 
EPSZ fenntartóját, engedélyezze, hogy a gyógytestnevelést ellátó 
pedagógust egész álláshelyen foglalkoztassa. 

Felelős: Fehér László polgármester 

             Baranyai Attiláné dr. jegyző 

             Danka Adél igazgató 

Határidő: azonnal, illetve 2011. szeptember 1. 
 
 5./ A 2010. évi kompetenciamérés eredményei. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások Bizottsá- 
 gának elnöke: 
 
 Megállapításra került, hogy a mérés eredményei jobbak az 
országos átlagnál, viszont vannak olyanok is amelyek az országos átlag alatt vannak, ami 
elgondolkodtató.  
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
 170/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 

 
 A képviselőtestület elfogadja a 2010. évi kompetenciamérésről 
 szóló tájékoztatót. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
 
 6./ Városi általános iskola kérelme. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A képviselőtestület hatalmazza fel a bizottságot a döntésre a 
nyár folyamán, mivel a tanévnyitásra ennek a feladatnak el kell készülni. 
 
 2./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 A bizottság véleménye az volt, hogy kérjenek több árajánlatot. 
 
 3./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A kérdés az, hogy ki döntsön arról, hogy a munka 
megrendelhető? 
 
 4./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Ezt a kérelmet már korábban be lehetett volna terjeszteni a 
bizottságok elé. 
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 5./ Danka Adél igazgató: 
 
 Két árajánlatot már kért, az a vállalkozó, aki az ajánlatát 
megadta, az már egy kialkudott ár, másik két vállalkozótól még várja az ajánlatokat. 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta, hogy több cégtől kérjenek árajánlatot, majd a 
Beszerzési vagy a Közbeszerzési Bizottság döntsön erről júliusban, egyenlőre az intézmény 
költségvetéséből kell biztosítani az összeget. 
 
 A képviselőtestület a javaslat alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 171/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület felkéri a Celldömölki Városi Általános 
 Iskola igazgatóját, hogy a Műszaki Osztállyal együttműködve 
 több szolgáltatótól is kérjen be árajánlatot az intézmény tűzjelző,  
 hő- és füstelvezető rendszerének karbantartásához. 
 A fentiekhez szükséges forrást az intézmény költségvetéséből 
 kell biztosítani. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
    Danka Adél igazgató 
 
 Határidő: azonnal 
 
 7./ Pályázati eredmény (Városi általános iskola alsós  
 épületének homlokzat-felújítása.) 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az előterjesztés lényegét. Javasolta, hogy a munkát 
végeztessék el, 25 millió Ft-os beruházást tudnának megvalósítani. Kérnek árajánlatokat, a 
határozati javaslatot most a képviselőtestület fogadja el, az ehhez szükséges 5 millió Ft-os, 
vagy egy-két millió Ft-tal több önrészt pedig a 2012. évi költségvetésből biztosítsák. 
 
 2./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 A megvalósításra is 2012-ben kerülne sor? Javasolta, hogy az 
idén, az őszi szünet magasságában a nyílászárócsere valósuljon meg. 
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 3./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Javasolta, hogy a téli idő beállta előtt készüljön el a feladat, a 
pályázati kiírásban 45 napos fizetési határidő szerepeljen, januárban ezt ki lehet fizetni, az 
összeghatár olyan, hogy egy kedvező, gyors kiírásra van lehetőség. 
 
 4./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Lehetőség van arra, hogy a pályázati kiírásban külön a 
nyílászáró, külön egyéb munkálatokat szerepeltessenek? 
 
 5./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Javasolta, hogy idei évben csak a nyílászárócsere valósuljon 
meg, mindegy, hogy hány pályázati kiírással, a második fázis, vele együtt a fizetési határidő is 
jövőre történjen. 
 
 6./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Ezt a pénzt mikor fogja a pályázat kiíró a rendelkezésükre 
bocsátani? 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 Mikor a kivitelező kiválasztása, illetve a végteljesítés 
megtörtént, utána utalják a pénzt. Fejlesztenek és kockáztatnak, nyílászáró cserére az 
intézményben szükség van. Idén az ablakcsere, jövőre pedig a festés, szigetelés valósuljon 
meg, mellette meg kell nézni Horváth Melinda képviselő által javasoltakat, valamint fogadják 
el alpolgármester javaslatát. 
 
 8./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 A bölcsőde felújítás is utófinanszírozású volt, mégis felvállalták 
a fejlesztést. 
 
 9./ Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások 
 Bizottságának elnöke: 
 
 Fix, nyithatatlan ablakokról van szó, ami így nem maradhat. 
 
 10./ Fehér László polgármester: 
 
 Szavazásra tette fel a határozati javaslatot azzal, hogy a 
Beszerzési, Közbeszerzési Bizottság nézze meg, hogy milyen feltétellel kerüljön kiírásra a 
beszerzés. 
 
 A képviselőtestület a javaslat alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 172/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 1./  

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 7/2011. (III.9.) BM 
rendelet alapján támogatásban részesített Városi Általános 
Iskola alsós épületének homlokzat-felújítása tárgyú pályázat 
támogatási szerződésének aláírására. 
 
A Képviselőtestület az elnyert 19.889.000 Ft összegű 
támogatáshoz a 4.972.250 Ft saját forrást 2012. évi 
költségvetéséből biztosítja. 
2./ A képviselőtestület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a 
Városi Általános Iskola alsós épületének homlokzat-felújítására 
vonatkozó pályázat kiírására, eljárás lefolytatására úgy, hogy az 
ablakcserére az őszi tanítási szünet idején kerüljön sor. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 

 8./ Tájékoztató a 2011. május-júniusi vizsgaidőszak eredmé- 
 nyeiről. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
 elnöke: 
 
 Javasolta, hogy a leendő középiskolai igazgató tekintse át ezt a 
tájékoztatót, vannak olyan tantárgyak, ahol a tanítás technikáján kellene változtatni. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 173/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület tudomásul veszi a 2011. évi május- 
 júniusi vizsgaidőszak eredményeiről szóló tájékoztatót. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
 
 9./ Az osztályszerkezet és a foglalkoztatás alakulása a  
 Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolában. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
 Farkas Gábor titkársági osztályvezető: 
 
 Mikor az intézmény összevonásra került, előtte lévő 
egyeztetéseken az érdekelte a tantestületeket, hogy milyen szintű létszámleépítésre lehet 
számítani. A beíratás megtörtént, 36 fő iratkozott be a gimnáziumba, ennek függvényében 
számolták az osztálylétszámot. Tájékoztató jellegű adatot próbáltak az előterjesztésben 
bemutatni. 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 174/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület tudomásul veszi a Berzsenyi Dániel  
 Gimnázium és Szakképző Iskolában az osztályszerkezet és a  
 foglalkoztatás alakulásáról szóló tájékoztatót.  
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
  
 10./ Bölcsőde önálló intézményként történő működtetése. 
 
 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: 
 
 175/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselő-testület azon szándékával kapcsolatos döntését, 
hogy a Bölcsődét és a Védőnői Szolgálatot önálló 
intézményként működtesse továbbra is fenntartja a Kistérségi 
Társulásban résztvevő önkormányzatok döntéseitől függetlenül, 
azonban az átszervezés határidejét 2011. december 31-ben 
állapítja meg. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 
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 12./ Bölcsődei térítési díj változtatás. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatásként 
elmondta, mikor a Bölcsőde önállóságának kérdése felmerült, kérte gondolkodjanak el azon, 
hogy Celldömölké vagy a kistérségé az intézmény. 23 gyermeket tudnak felvenni a következő 
nevelési évben, ami előjegyzés alapján történik. 25 gyermek még az intézményben marad, 48 
főt nem haladhatja meg a férőhelyek száma. 35 fő az előjegyzésük a következő nevelési évre, 
még a celldömölki igényeket sem tudják kielégíteni. A kistérség településeiről megkeresték 
azok, akik támogatták, hogy a Bölcsődét a többcélú társulás részére át kívánják adni, hogy az 
ő településükről vegyék fel a gyermekeket az intézménybe. El kell azon gondolkodni, hogy 
kistérségi intézményként működjenek-e, mert az sem biztos, hogy a celldömölki 
gyermekeknek tudnak helyet biztosítani. 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ha változás történik és van egy döntés, nem biztos, hogy azon 
az úton kell végigmenni, hanem egy másikhoz kell alkalmazkodni, az biztos, hogy 
mérhetetlen nagy igény van a bölcsődére. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

                      23/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat       
                    11/2000.(V.3.) számú a gyermekvédelem helyi rendszeréről  

                          szóló önkormányzati rendelet módosításáról: 
 

 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 

dr. Várnai Levente képviselő az üléstermet elhagyta. 
 
 13./ Támogató Szolgálat és közösségi ellátás finanszí- 
 rozásához pályázatról döntés. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A képviselőtestület döntése nem elégséges, valamennyi 
önkormányzat hozzájárulása is szükséges, mert a hatályos társulási megállapodásban a 
társulásba a résztvevő önkormányzatok olyan feltétellel vállalták a részvételt, hogy nem kell 
fizetniük, szeretnék azt látni, hogy milyen pályázati lehetőségeik vannak, elegendő-e a 
finanszírozás. Kérte a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a társulásban résztvevő 
önkormányzatok hozzájárulása esetén működik a pályázat benyújtása. 
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 A képviselőtestület a javaslat és az előterjesztés alapján 9 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 176/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

 A képviselőtestület a támogató szolgáltatás és a közösségi 
ellátások finanszírozásához elrendeli a szükséges pályázat 
beadását, melyhez kérni kell a társulásban résztvevő 
önkormányzatok hozzájárulását. 
 

 Felelős: Fehér László polgármester 
    Csizmaziáné Hubert Mária igazgató a pályázati eljárás 
    előkészítésével és lebonyolításával 
 Határidő: pályázati határidőben 
 
 14./ Alapító okiratok 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: 
 
 177/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 1./ a./  

 A képviselőtestület a Berzsenyi Dániel Gimnázium átalakító 
okiratának elnevezését megszüntető okirat elnevezésre 
módosítja. 
b./ 
A képviselőtestület a 126/2011.(V.11.) sz. határozatának 1./ 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 A képviselőtestület megszünteti a Berzsenyi Dániel Gimná- 
 ziumot a 12. sz. melléklet szerinti megszüntető okiratnak  
 megfelelően. 

c./ 
 A képviselőtestület a Berzsenyi Dániel Gimnázium megszüntető 
 okiratának 1./, 2./, 3./ pontjait az alábbiak szerint egészíti ki: 

 1./ Az átalakítással megszűnő költségvetési szerv neve, 
székhelye: 

 Berzsenyi Dániel Gimnázium 
 9500 Celldömölk, Nagy S. tér 13. 
 

2./ Irányító szerv neve, székhelye: 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
9500 Celldömölk, Városháza 1. 
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3./ Megszüntető szerv neve, székhelye: 
Celldömölk Város Önkormányzata 
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 
 
-7./ pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
7./Az intézmény megszüntetésének indoka, törvényi alapja:  
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 94. § 
(1) bekezdése a)-c) pontjaiban foglalt gazdaságosság, 
hatékonyság és eredményesség követelményének érvényesítése 
érdekében van szükség a közfeladatnak más szervezeti formában 
történő ellátására. 
-A 10./ pontban szereplő rendelkezés az alábbiakkal egészül ki: 
az átalakulással megszűnő költségvetési szerv 2011. július 31. 
napjáig keletkező tartozásai a jogutód költségvetési szervet 
terhelik. 
 
 2./ a./ A képviselőtestület a Celldömölki Műszaki 
Szakközépiskola és Szakiskola átalakító okiratának elnevezését 
megszüntető okirat elnevezésre módosítja. 
 b./ 
A képviselőtestület a 126/2011.(V.11.) sz. határozatának 2./ 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 A képviselőtestület megszünteti a Celldömölki Műszaki 
Szakközépiskola és Szakiskolát a 13. sz. melléklet szerinti 
megszüntető okiratnak megfelelően. 

 c./ 
 A képviselőtestület a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és  
 Szakiskola megszüntető okiratának 1./, 2./, 3./ pontjait az  
 alábbiak szerint egészíti ki: 

 1./ Az átalakítással megszűnő költségvetési szerv neve, 
székhelye: 

 Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 
 9500 Celldömölk, Sági u. 65. 
 

2./ Irányító szerv neve, székhelye: 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
9500 Celldömölk, Városháza 1. 
3./ Megszüntető szerv neve, székhelye: 
Celldömölk Város Önkormányzata 
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 
 
-7./ pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
7./Az intézmény megszüntetésének indoka, törvényi alapja:  
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 94. § 
(1) bekezdése a)-c) pontjaiban foglalt gazdaságosság, 
hatékonyság és eredményesség követelményének érvényesítése 
érdekében van szükség a közfeladatnak más szervezeti formában 
történő ellátására. 
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-A 10./ pontban szereplő rendelkezés az alábbiakkal egészül ki: 
az átalakulással megszűnő költségvetési szerv 2011. július 31. 
napjáig keletkező tartozásai a jogutód költségvetési szervet 
terhelik. 

 
    3./  
    A képviselőtestület a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakkép- 
    ző Iskola alapító okiratának 4./ pontja helyébe az alábbi 4./ pont 

lép: 
4./ Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:   

- a 420318 törzskönyvi számú Berzsenyi 
Dániel Gimnázium 

  9500 Celldömölk, Nagy S. tér 13. 
 - a 420297 törzskönyvi számú 

Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és 
Szakiskola 

 9500 Celldömölk, Sági u. 65. 
-6./ pontban szereplő alaptevékenység helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

    85300 Középfokú oktatás 
    -A 2./, 3./, 11./, 13./, 16./ pontjait az alábbiak szerint egészíti 
    ki: 
    2./ A költségvetési szerv székhelye:  9500 Celldömölk, Nagy S. 

 tér 13. 
 
 3./ A költségvetési szerv telephelyei: 9500 Celldömölk, Sági út 
 65. 
 
    11./ Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
    Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 
 

13./ Költségvetése beépül a Városgondnokság 9500 Celldömölk, 
Temesvár u. 16. – mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv – költségvetésébe. Pénzügyi és gazdasági 
feladatait a Városgondnokság látja el. 

    16./ Fenntartó neve és címe: Celldömölk Város Önkormányzata 
               9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 
 
    -A 18./ pontját az alábbiak szerint egészíti ki: 

18./ Tagintézménye: Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskola Tagiskolája 
9500 Celldömölk, Sági u. 65. 
 
4./ A képviselőtestület a Városgondnokság alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
-11./ pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az intézmény vezetőjét Celldömölk Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete pályázat útján, 5 éves időtartamra bízza 
meg.” 
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5./ A képviselőtestület a Tourinform Iroda alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
-12./ pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az intézmény vezetőjét Celldömölk Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete pályázat útján, 5 éves időtartamra bízza 
meg.” 
 
6./ A képviselőtestület a Kemenesaljai Egyesített Kórház alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
-6./ pontját hatályon kívül helyezi 
-8./ pontban szereplő „Vezető kinevezési rendjét” tartalmazó 
rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az igazgatót, az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
pályázat útján, határozott időtartamra (legfeljebb 5 évre) bízza 
meg, de döntéséhez köteles kikérni az Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa, valamint a megyei közgyűlés 
elnökének véleményét.” 
-11./  „Az intézmény egyéb feladatait” tartalmazó rendelkezés 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„Az intézmény valamennyi telephelyén a közfinanszírozott 
ellátás céljára le nem kötött kapacitásainak hasznosítása 
érdekében, az alapfeladat ellátását segítő tevékenységeket 
végezhet. Ennek keretében az intézmény az alapfeladataival 
összeegyeztethető vállalkozási tevékenységet folytathat, 
ellenérték fejében, üzletszerűen nyereség- és vagyonszerző 
tevékenységet végezhet, amely különösen:  
a) alaptevékenységének megfelelő, illetve egyéb szakterületeken 
végzett egészségügyi szolgáltatás,  
b) alaptevékenységéhez kapcsolódó egyéb tevékenység,  
c) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiskereskedelem.  
A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti az intézmény 
alapfeladatának ellátását. A vállalkozásból származó bevétel 
mértéke nem haladhatja meg az intézmény költségvetésében 
tervezett összkiadásának 33%-át. A konkrét tevékenységet az 
intézmény kizárólag az alapítók előzetes hozzájárulását 
követően végezheti." 
-11./c./ pontjának „Nyugat-dunántúli Regionális 
Államigazgatási Hivatal Vas Megyei Kirendeltsége” 
szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: „Vas Megyei 
Kormányhivatal” 
-12./ a./ pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti 
rendelkezési jog: 
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a./ A celldömölki telephelyek tekintetében a vagyont Celldö-
mölk Város Önkormányzatának vagyonáról, vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló hatályos rendelete tartalmazza.  
 -az alapító okirat 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjai 6., 
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. pontra változik. 
 

    Felelős: Fehér László polgármester 
 
    Határidő: azonnal 
 
 15./ Csatlakozási lehetőség a Kulturális Örökség Napjai  
 2011.  szeptember 17-18. rendezvényéhez. 
 
 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: 
 
 178/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
  

A képviselő-testület csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai 
2011. szeptember 17-18. rendezvényéhez egy tematikus útvonal 
megjelölésével a katolikus templom, kincstár, református 
templom, evangélikus templom, Romtemplom valamint a Ság 
hegy múzeum útvonalon, amennyiben az érintett tulajdonosok, 
kezelők vállalják a közreműködést és az ingyenes látogatás 
biztosítását. 
 
Felelős   : Fehér László polgármester 
     Baranyai Attiláné dr. jegyző 
Határidő: 2011. július 15. 

 
 16./ Területvásárlási kérelem a 668. hrsz-ú ingatlanra. 
 
 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: 
 
 179/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület hozzájárulását adja a tulajdonát képező 668 
hrsz-ú,  2900 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlana megosztásához. 
A megosztást követően 1200 m2 nagyságú területet értékesít a 
Baross utca felől eső részből 4500,-Ft+ÁFA/m2-es  eladási áron 
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a REP Bt. (Pilisszentlászló, Honvéd u. 4.) részére azzal, hogy a 
terület fennmaradó részén vállalják a tereprendezést, illetve a 
zöldterület gondozását, annak  értékesítéséig. 
A megosztás és szerződéskötés költsége a vevőt terheli. 
A képviselőtestület hozzájárulását adja a vételár két részletben 
történő megfizetéséhez úgy, hogy a vételár felét 
szerződéskötéskor, a másik felét az érvényes építési engedély 
megszerzésekor, de legkésőbb október 31-ig megfizeti. 
 
Felelős:        Fehér László polgármester 
Határidő:     2011. november 30. 
 

dr. Várnai Levente az ülésterembe visszaérkezett. 
 
 17./ Kérelem önkormányzati tulajdonú terület megvételére. 
 
 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: 
 
 
 180/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület nyilvános licit útján értékesíti a tulajdonát 
képező 112. hrsz-ú, 1746 m2 nagyságú  „beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlanát ingatlanforgalmi értékbecslő által 
meghatározott 3.500,-Ft+ÁFA/m2-es  eladási áron. 

 
                                 Felelős:     Fehér László polgármester 

      Határidő:   2011. augusztus  31. 
 
 18./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Mivel külön helyiségben kerülne kialakításra a játékterem, az 
egyesület nézze meg, hogy ezáltal lesz-e több bevétele vagy nem. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal (1 fő érintettség miatt nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
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 181/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület, mint a Celldömölk, Kolozsvár u. 2. szám 
alatti ingatlan tulajdonosa, hozzájárulását adja, hogy a Monaco 
92. Kft. (Celldömölk, Építők u. 1.) az ingatlanban II. kategóriájú 
játéktermet üzemeltethessen. 

 
Felelős:        Fehér László polgármester 

                                  Határidő:  azonnal 
 
 19./ Önkormányzati tulajdonú terület értékestése. 
 
 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: 
 
 182/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1.  A képviselőtestület hozzájárul a tulajdonát képező 
celldömölki 1159. hrsz-ú ingatlan megosztásához. 

 
2. A képviselőtestület hozzájárul, hogy az Akácfa u. 3. (1140/3. 

hrsz-ú) és 5. (1141/3. hrsz-ú) szám alatti ingatlan tulajdonosai 
javára 136-136 m2 nagyságú rész - a földhivatali ingatlan 
nyilvántartásban - elbirtoklás címén történő 
tulajdonszerzésként  kerüljön  bejegyeztetésre. 

 
3. A képviselőtestület a megosztást követően 80 m2 nagyságú 

részt értékesít Bősze Ferencné és Kiss Lilla Celldömölk, 
Tompa M. u. 16. (1143/4.hrsz-ú) szám alatti lakosok részére  
1.100,-Ft/m2+Áfa értéken. 

 
4. A képviselőtestület a szennyvízvezetékkel érintett területekre 

szolgalmi jogot jegyeztet be.  
5. A megosztást követően az önkormányzat tulajdonában 

maradó ingatlant átsorolja a forgalomképtelen törzsvagyon 
körébe. 

Felelős:        Fehér László polgármester 
Határidő:    2011.  augusztus 31. 
 

 20./ Celldömölk, Tompa M. utcai aszfaltozási munkák. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Piri Balázs, a Kemenesvíz Kft ügyvezető igazgatója: 
 
 Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
 2./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A hiányzó 1.382 e Ft forrást az út-híd keret szakfeladatból kell 
megoldani. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 183/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
                                    A Képviselő-testület megbízza a Kemenesvíz Kft-t a  
                                               Celldömölk, Tompa M.u. aszfaltozási munkáinak 
                                               elvégzésére és a munka elvégzéséhez hiányzó 
                                               1.382.400.-Ft + ÁFA forrásául az út-híd keret szakfelada- 
                                            tot jelöli meg. 
 
                                               Felelős :    Fehér László polgármester 
        Baranyai Attiláné dr. jegyző 
                                               Határidő :  2011. szeptember 30. 
 
 
 21./ Cellcomp Kft, a BakóTrex Kft és a PVS Hungary Kft  
 közvilágítási kérelme. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A Cellcomp-BakóTrex-PVS Hungary Kft-nek közel 1500 
dolgozója van, a Tüzép felé már lámpaoszlopot építettek ki, aminek a folytatásáról lenne szó. 
A Cellcomp Kft-nek további fejlesztésre van szüksége, ami által további dolgozók felvételére 
kerül sor, a város irányába több iparűzési adót fognak fizetni. A ROPEVILL Kft (Veszprém) 
adta a legjobb ajánlatot, javasolta, hogy a közvilágítás kiépítését szeptember-októberi 
befejezéssel valósítsák meg, aminek a kifizetésére januárban kerülne sor, erről a cégekkel 
további egyeztetéseket folytatnak. Olyan fejlesztés valósul meg, ami további dolgozók 
felvételét jelenti, nő az iparűzési adóbevétel is, véleménye szerint támogatni kellene a 
kérelmüket. 
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 2./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A cég elfogadta az októberi kivitelezést és a januári fizetést. 
 
 3./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 A zsarolás megy mióta a költségvetést elfogadták, mert azóta 
annyi plusz dolgot megszavaztak, aminek nem volt fedezete. Valósítsanak meg mindent, nem 
számít, hogy mi lesz egy év múlva. Nem kifejezetten a jelen kérelemről van szó, hanem 
folyamatosan az van, hogy itt mindent megszavaznak. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Ezen a területen új gyáregység épült, oda költözik a PVS 
Hungary Kft, itt valósítanak meg fejlesztést, amely 200-300 dolgozónak ad munkát, cserébe 
több iparűzési adót fizetnek. Most van ilyen kérésük, hogy az önkormányzat a közvilágítást 
építse ki, képviselő úr szerint mit kellene tenni? 
 
 5./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 Most úgy tűnik, ők nem akarják a világítás kiépítését. Azokról a 
dolgokról van szó, amit eddig összességében megszavaztak. 
 
 6./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Több 10 éves igényről beszélnek, ami a dolgozók részéről 
merült fel, akik sötétben közlekednek. Bizonyos lépéseket már megtettek, a Tüzép felé 
kiépítettek lámpaoszlopokat, akkor tudják hasznosítani, amit eddig elértek, ha megtörténik a 
kandelláberek felszerelése. Nemcsak a BakóTrex és a Cellcomp Kft közötti területet 
tartalmazza az ajánlat, hanem a Tüzéptől visszafelé a meglévőig. A korábbi fejlesztésüknek 
nem tudott eredménye lenni, most kell az utolsó lépést megtenni ahhoz, hogy a dolgozók ne 
sötét úton közlekedjenek. Polgármester úr javaslatát el kellene fogadni, nem a cégek, hanem a 
több száz dolgozó biztonságos közlekedéséről van szó, ez az ő kérésük. 
 
 7./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 Javasolta, szavazzák meg a kérelmet, mert úgy néz ki, hogy ezt 
csak a képviselők nem akarják. 
 
 8./ Sipos Tibor, a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és 
 Szakiskola igazgatója: 
 
 Az iskola területén tanműhely épül, ott volt három kandelláber, 
ami a Szemünk Fénye Program keretében megújult, azokat is fel lehetne használni, ami 
csökkenthetné a költségeket. 
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 9./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Úgy gondolja a cégek is gesztust gyakorolhattak volna a 
dolgozóikkal szemben. Szavazzák meg, de az, hogy már meg is beszélték, hogy az idén ezt 
megvalósítják, és jövőre történne a kifizetés, erről nem is tudtak, bizottsági ülésen ez el sem 
hangzott, ettől függetlenül ezt az ott dolgozók megérdemlik. Szeretnének a dolgokról 
tájékoztatást kapni. 
 
 10./ Fehér László polgármester: 
 
 Az ajánlatok magasabbak voltak, ezért a veszprémi cég 
vezetőjével Imre Istvánnal tárgyalást folytatott, aki elmondta, hogy a cégüknek jogosultsága 
van rákapcsolni a közvilágítási rendszerre.  Javaslata, hogy további lámpaoszlopok épüljenek 
ki, szeptemberi-októberi kivitelezéssel, januári fizetéssel, valamint Sipos Tibor igazgató úr 
ajánlatát a műszaki osztály munkatársai nézzék meg. 
 
 A képviselőtestület a javaslat alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 184/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület hozzájárul az Építők u. és Hársfa utca  

 találkozásánál lévő utolsó lámpaoszloptól a  Bakó Trex Kft-ig 6 
db, a Hársfa u. – Építők u. kereszteződésétől a Tüzép bejáratáig 
3 db lámpaoszlop kiépítéséhez. A kiépítésre 2011. novemberéig 
kerüljön sor, a fizetésre pedig a kiépítést követő 60 napon belül.  

 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
 
 22./ Kemenesvíz Kft által végzett víziközmű fejlesztés  
 jóváhagyása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Piri Balázs ügyvezető igazgató: 
 
 Ismertette az előterjesztés lényegét. 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A cég közműfejlesztési hozzájárulások beszedésével bizonyos 
fejlesztéseket meg tud valósítani, de a közművagyon Celldömölk Város Önkormányzatának 
tulajdona. Ez a vagyon a gazdasági társaságnál nem maradhat, mert az a biztonságos, ha 
minden az önkormányzatnál van. 
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 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 185/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület jóváhagyja a Kemenesvíz Kft. által 
Celldömölk Város Önkormányzata részéről fizetett 1.012.998.- 
Ft + Áfa összegű viziközmű fejlesztési hozzájárulás terhére 
elvégzett szennyvízcsatorna bekötési munkáinak kivitelezését.    
Az önkormányzat a beruházást – az ÁFA megtérítése mellett – 
térítésmentesen átveszi, egyúttal további üzemeltetés céljából 
visszaadja a Kemenesvíz Kft részére. 
 

                                               Felelős :    Fehér László polgármester 
       Piri Balázs, a Kemenesvíz Kft ügyvezető igazgatója 
                                               Határidő :  folyamatos 
 
 23./ Renovo 82 Kft közterület használati ügye. 
 
 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: 
 
 186/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselőtestület nem módosítja a 26/2008./IX.3/ sz. rendeletének  
a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a  
közterületek bontásáról szóló 2. sz. mellékletében leírt közterület 
használati díjak mértékét. 
 
Felelős: Fehér László polgármester  
 
Határidő: azonnal az értesítésért 

 
 24./ Celldömölk Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
 közterület használati ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Az előterjesztésben a rendezvény időpontjai szerepelnek, 
amelyek még bizonytalanok, ezért a szándékot kellene kifejezni, hogy azt megtarthatják. 
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 2./ Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások 
 Bizottságának elnöke: 
 
 Kérte, hogy a képviselőtestület határolja be  - mivel a három nap 
péntek, szombat, vasárnap – hogy a bál meddig tartson, mivel azt 10 órakor nem fejezik be, 
hanem másnap hajnalban, a környéken lakók pedig nem tudnak pihenni. Javasolta, hogy 
pénteken és szombaton legyen a rendezvény. 
 
 3./ Farkas Gábor titkársági osztályvezető: 
 
 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5. alkalommal szeretné a 
rendezvényt megvalósítani, amihez várják a központi támogatást. Újabb egyeztetések szerint 
az időpont augusztus 5-6-7. lenne, időbeli korlátozásra van lehetőség.  
 
 4./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Általános érvényű rendeletet kellene alkotni, hogy meddig 
tartsanak a rendezvények. 
 
 5./ Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások  
 Bizottságának elnöke: 
 
 A hellyel nincs gond, hanem az időtartammal, javasolta, hogy 
két napos legyen a rendezvény. 
 
 6./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évek óta megtartja 
rendezvényeit, nem kellene a napok számát korlátozni, hanem azt kellene mondani, hogy 
vasárnap 11 órakor azt be kell fejezni. Később az összes többi rendezvényre legyen érvényes, 
hogy rendezvényeket a Rendezvénytéren vasárnap 11 óráig tarthatnak. 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 Korábban volt arról szó, hogy erre vonatkozóan rendeletet 
alkotnak, amíg nincs ilyen szabályozás, addig ezeket a kérelmeket a testület elé be kell 
terjeszteni.  
 
 8./ Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások  
 Bizottságának elnöke: 
 
 Pénteken, szombaton legyen a rendezvény, ebben az esetben 
időkorlátot nem határoznának meg. 
 
 9./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Ne kössék a rendezvényt péntek-szombat-vasárnaphoz, hanem 
azt határozzák meg, hogy munkanapot megelőző nap este 10 óráig tarthat. 
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 10./ Fehér László polgármester: 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy a rendezvény napja péntek-szombat 
legyen, időkorlátozás nélkül. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 3 igen, 5 nem, 2 tartózkodás 
szavazattal nem támogatta. 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy a rendezvény pénteken, szombaton 
legyen időkorlátozás nélkül, vasárnap pedig 11 óráig tartson. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 5 igen, 3 nem, 2 tartózkodás 
szavazattal nem támogatta. 
 
 -Szavazásra tette fel, fejezzék ki szándékukat, hogy a kisebbségi 
napok rendezvényét a Cigány Kisebbségi Önkormányzat augusztusban megrendezheti. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Péntek-szombaton tarthatják a rendezvényt időkorlátozás 
nélkül, vasárnapra valamilyen időpontot meg kell határozni, hogy meddig, ezt majd el fogja 
dönteni. 
 
 11./ Farkas Gábor titkársági osztályvezető: 
 
 Amennyiben térítésmentes közterület használatot kérnek, az 
nem jár időkorlátozással. 
 
 12./ Fehér László polgármester: 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy járuljanak hozzá a térítésmentes 
közterület használathoz, a többi kérdést pedig rendezni fogja. 
 
 A képviselőtestület a javaslat alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 187/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület hozzájárulását adja Celldömölk Város 
 Cigány Kisebbségi Önkormányzata részére, hogy az V. Cigány  
 Kisebbségi Napok elnevezésű rendezvény megszervezéséhez, 
 a Cell-Modul előtt lévő rendezvényteret térítésmentesen 
 használhatja. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
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 25./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Budai Bernadett képviselő: 
 
 Lakásrészenként történt a felértékelés, ennek mi az oka? 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 Társasházként működő ingatlanról van szó, minden lakás külön 
tulajdont képez, külön albetéten, ilyen esetben minden külön tulajdonban lévő ingatlanrészt 
fel kell értékelni. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 188/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület nyilvános licit útján értékesíti a tulajdonát 
képező Celldömölk, 705. hrsz-ú, Deák u. 27. szám alatti 
„lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanát. 
Kikiáltási ár: 30.430.000,-Ft. 
A képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
két lakásban lakók, illetve a Cellenergo Kft. irodájának 
elhelyezéséről. 

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

 26./ Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeleteket alkotta: 
 

24/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007.(III.29.) 
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon 
kívül helyezéséről: 
 
A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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25/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet a házasságkötések 
és egyéb családi események lebonyolításáról, szolgáltatási 
díjairól szóló 7/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről: 
 
A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 

 27./ Önkormányzati költségvetés helyzete, jelenleg folyó  
 beruházások. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a két beruházás a 
kalkuláció szerint akár 35-40 millió Ft-tal is meghaladhatja a költségvetésben tervezett 
összköltséget, ezért kérik a kiadások visszafogását. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Két olyan döntést hoztak a mai ülésen, amire lehetett volna azt 
mondani, hogy nem támogatják, viszont azok következményekkel jártak volna. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 189/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi az önkormányzat 
költségvetési helyzetéről szóló tájékoztatót azzal, hogy jövőbeli 
döntéseit a tájékoztatóban foglaltak figyelembe vételével hozza 
meg. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
 28./ Kiadások fedezetének meghatározása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 1 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 190/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület az alábbiakat jelöli meg a táblázatban 
részletezett kiadások fedezeteként: 
 
- a Vas Megye Területfejlesztéséért Kht. megszűnése miatt 

keletkező bevételből 301.500 Ft, 
- a 841403-as Város- és községgazdálkodás m. n. s. 

szolgáltatás szakfeladat dologi kiadásaiból 1.272.500 Ft 
kerül átcsoportosításra az alábbi kiadásokra: 

 
Határozat 

száma Határozat tartalma Összeg 

4/2011. (I.26.) 

A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére a 2010. évi 
gazdálkodási vesztesége fedezésére 998.000 
Ft támogatás biztosítása. Polgármesteri 
hatáskörű keretből 400.000 Ft-ot kap. 

598 000 Ft 

8/2011. (I.26.) 

Az Európai Bizottság által kiírt testvérvárosi 
kapcsolatok ápolására irányuló rendezvények 
támogatására benyújtandó pályázat angol 
nyelvre fordítására támogatás biztosítása. 

150 000 Ft 

9/2011. (I.26.) 
Közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázathoz szükséges önrész biztosítása. 
(Elnyert támogatás: 50%=766.000 Ft) 

766 000 Ft 

128/2011. 
(V.11.) 

Az Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 60 éves jubileumi rendezvényének 
szervezéséhez támogatás nyújtása. 

60 000 Ft 

Összesen:  1 574 000 Ft 
 

 
    Felelős: Fehér László polgármester 
      Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
    Határidő: azonnal 
 
 29./ Pénzügyi terv 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 rendeletet alkotta: 
 
 26/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 
 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011.(II.24.) sz. rende- 
 letének módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 30./ Fedezetmódosítás. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
 elnöke: 
 
 A fedezetmódosításnak mennyi a díja? 
 
 Orbán Dóra pénzügyi osztályvezető: 
 
 Járulékos költsége van, ami kb. 500 e Ft nagyságrendű. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 191/2011.(VI.29.) 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 1093/16/A/3 hrsz. ingatlan kiváltása az 1796/30/A/2 
hrsz. és 1796/30/A/8 hrsz. alatti ingatlanok fedezetként történő 
bevonásával.  

Felelős:  Fehér László polgármester 
   Baranyai Attiláné dr. jegyző 

 Határidő:  azonnal 
 

 31./ Rulírozó hitel. 
 
 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: 
 
 192/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

 A Képviselő-testület jóváhagyja a 60 millió Ft összegű rulírozó 
hitel ismételt felvételét. Az Önkormányzat ajánlatot kér a 
Raiffeisen Banktól a hitel meghosszabbítására vonatkozóan, 
valamint más hitelintézeteket is megkeres ajánlatkérés céljából. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 

  Baranyai Attiláné dr. jegyző 
Határidő:  azonnal 
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 32./ CVSE Sportegyesület kérelme. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Sipos Tibor, a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola  
 és Szakiskola igazgatója: 
 
 Szabó Lóránt szakosztályvezetővel egyeztettek, van remény a 
megegyezésre. Olyan dolgokra gondoltak pl. hogy az edzési időt előrehozzák, annyi feltétele 
van intézményvezetőként, hogy a hétközbeni edzéseken a fele fényvetőt égessék, illetve a 
hétvégi mérkőzések alatt 50%-ban tudnák a helyt átadni részükre. Ez egy jó irány, 
augusztusban konkretizálják a dolgokat. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Az a véleménye, mivel még további tárgyalások várhatók ebben 
a témában, augusztusban foglalkozzanak ismételten a kérdéssel, így erről most nem 
szavaznak. 
 
 33./ 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: 
 
 193/2011.(VI.29.) 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 
 
 34./ Vasutasnapi rendezvény közterület használati ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 A közvetlen lakók véleményét meg kellene kérdezni. 
 
 2./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A rendezvény nem a helyiségben, hanem szabadtéren lenne. A 
képviselőtestületnek joga van rendeletet alkotni, hogy a városban a szabadtéri rendezvényeket 
szabályozza. Ezt eddig nem tette meg, ezért kerülnek ezek a dolgok folyamatosan a 
közterület-használattal összekötötten a testület elé. 
 
 3./ dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
 Javasolta, alkossák meg a rendeletet. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Azt előbb a bizottságoknak tárgyalni kell, javasolta, hogy az 
augusztusi ülésre készüljön rendelet-tervezet a rendezvények szabályozásával kapcsolatban. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel a határozati javaslatot, valamint, hogy a 
rendezvényt 19 óra és 02.00 óra között tartják. 
 
 A képviselőtestület a javaslat alapján 8 igen, 2 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 194/2011.(VI.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 a./ 

 A Képviselőtestület hozzájárulását adja ahhoz,  
1. hogy Pápai Zoltán Celldömölk, Mikes u.16. sz. alatti lakos 

„Celldömölki Vasutasnap” címen 2011. július 15-én 
/technikai előkészítés/ és 16-án programokat rendezzen a 
Celldömölk Város Önkormányzat tulajdonát képező 
Koptik O. u. és a Kassa u. között lévő un. Liget területén, 
illetve  

2. a közterület térítésmentes használatához azzal, hogy a 
biztonságos használat és a használat utáni takarítás a 
szervező feladata. 

b./ A képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy következő 
képviselőtestületi ülésre készítse elő a zenés rendezvények 
szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet. 

 
 Felelős: Fehér László polgármester 
  Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Határidő: azonnal az értesítésért 
                beszámolásra: 2011. augusztus 31. 
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     b./ pont tekintetében: 2011. szeptemberi képviselő- 
     testületi ülés időpontja 
 
 35./ Tájékoztató a Vas Megyei Szakképzési Társulás 
  Társulási Tanácsának döntéséről. 
 
 Előadó: Söptei Józsefné alpolgármester 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
  
 1./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 
Celldömölk város akkor, mikor nyilatkoznia kellett a pályázatban való részvételről, illetve az 
önrész biztosításáról, azt a határozatot hozta, hogy ezt a pénzt elsősorban 3 évi 
szakmunkásképzési alapból fizeti, a hiányzó 10 millió Ft-ot pedig ingatlanértékesítésből. 46 
millió Ft-os önrészt kell biztosítani, ebből 36 millió Ft-ot a szakmunkásképzési alapból, 10 
millió Ft-ot pedig ingatlanértékesítésből. A pályázatot így fogadták be, mégis a különböző 
szervezetek, irányító hatóságok úgy nyilatkoztak, hogy a szakmunkásképző alapból ezt nem 
lehet befizetni. 
A 2010., 2011. évi szerződéseket, amelyeket korábban megkötöttek módosítani kell úgy, hogy 
kedvezményezett Sárvár legyen. A mai TISZK ülésen olyan javaslat született, ami az 
előterjesztés 1./ pontjában szerepel, hogy a hiányzó összeget felosztják a tagintézmények 
között, így a szakképző iskolának kell még összesen 5,44 millió Ft szakképzési hozzájárulást 
összegyűjteni a celldömölki és környéki vállalkozóktól. Szeretné, ha az intézmény vezetője, a 
város vezetése, a képviselőtestület ezt a variációt elfogadná, mert a költségvetésüket ez nem 
érinti,  
A legjobb variáció az, hogy a 2010. , 2011. évi szerződéseket a támogatói szervezetekkel 
módosítani kellene, mert ez a pénz a TISZK számláján rendelkezésre áll, azt 5,44 millió Ft-tal 
kell kiegészíteni, ami plusz támogatók megszerzését jelenti. A befizetésük 50%-os, a másik 
50%-ot kell legkésőbb novemberig a TISZK számlájára kellene utalniuk. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Ehhez a beruházáshoz Celldömölk Város Önkormányzata 10 
millió Ft-os kötelezettséget vállalt. Akkor még arról volt szó, hogy az önkormányzatok 
fenntartják a középiskolákat, azóta viszont változások történtek. 2013. szeptember 1-től az 
intézménynek más lesz a fenntartója, ami szintén befolyásolhatja a dolgokat. 
 
 3./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Mikor a pályázat kiírásra került, nem volt egyszerű elérni, hogy 
ez a fejlesztés Celldömölkön valósuljon meg. Úgy gondolja, ha a képviselőtestület korábban 
határozatot hozott, hogy 10 millió Ft-ot biztosít ehhez a költségvetésből, ami lehetőséget ad 
egy olyan középiskolai képzésre, amire eddig nem volt példa, úgy gondolja, a 
kötelezettségvállalásukhoz ragaszkodni kell. Elérték azt, hogy a szakmunkásképző alapot 
ebbe be lehet számítani, akkor jól jártak, amit mégsem tudtak befizetni a 2009. évit, a hiányzó 
összeget az összes város, aki a TISZK-nek tagja, közösen adja össze. Véleménye az, hogy a 
10 millió Ft-ot a képviselőtestületnek be kell vállalni. 
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 4./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Mi a garancia arra, ahogy csökken a gyereklétszám, ez a 
tagintézmény működni fog, ki lesz használva és gazdaságos lesz? Van-e értelme a városnak 
fenntartani, mert a rezsiköltségek mindenképp az önkormányzatot fogják terhelni? 
 
 5./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Akik eddig itt tanultak, a gyakorlati képzésük nem volt a 
megfelelő szinten megoldva. A szakképzési hozzájárulás megszűnik, aminek egy célja lesz, a 
gyakorlati képzések finanszírozása, tehát nem az önkormányzatnak kell majd ennek a 
költségeihez a fedezetet biztosítani, így a rezsiköltségekhez sem, hanem azokat központi 
forrásból fogják rendezni. 
 
 6./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Ha már a két intézményt összevonták, úgy gondolja, ki kell 
állniuk a fejlesztés mellett. 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 Igen, de azóta másfajta kormányzati elképzelések vannak az 
állami szerepvállalás kérdésével kapcsolatban. A képviselőtestület a mostani információk 
alapján tud-e döntést hozni, vagy zárt ülésen tárgyalják meg a továbbiakat? A 10 millió Ft-ot 
ingatlanértékesítésből vállalta a képviselőtestület, amit valószínű be is kell fizetni, ami x év 
alatt következhet be, a megye addig kötvényből ezt kifizetné, mert 1 milliárd Ft-os 
fejlesztésről van szó, és ha egyik partner ebből kiszáll, nem fogja felvállalni, hogy ez a 
beruházás ne valósuljon meg. 
 
 8./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A szakmunkásképzési hozzájárulás azért szűnik meg, mert ebből 
csak a szakmunkásképző intézmény fenntartási, működési költségeit finanszírozzák. 
Következő hét szerdáig ebben a dologban lépések – akár a szerződésmódosítások tekintetében 
– kellenek. 
 
 9./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A 10 millió Ft-os kötelezettséget már korábban felvállalta a 
képviselőtestület, most a részleteket kellene zárt ülésen megbeszélni, pl. hány megkötött 
szerződésük van, részleteiben azok hogyan alakulnak, stb. A képviselőtestület korábbi 
döntésében, mikor a projekt indult felvállalta, hogy az önrészt három évi szakmunkásképzési 
hozzájárulásból, a különbözetet ingatlaneladásból biztosítja. Úgy gondolja ebben 
kötelezettségük, illetve érvényes döntésük van. 
 
 10./ Fehér László polgármester: 
 
 Az a határozatuk, amiben a 10 millió Ft biztosításáról döntöttek, 
az jogfolytonos. 
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 Szavazásra tette fel, hogy a témában a további tárgyalásokat zárt 
ülésen folytassák. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta.  
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 19 órakor 
bezárta és a bejelentette, hogy a képviselőtestület a továbbiakban zárt ülést tart. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
Baranyai Attiláné dr.       Fehér László 
        jegyző       polgármester 


