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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestü-
letének 2011. augusztus 4-én 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Budai Bernadett, Erdélyi Antal, 
Horváth Melinda, Karádi Mihály, dr. Kovács Zoltán, Lukács Erzsébet, Nagyné Ferencz 
Mirtill, dr. Várnai Levente képviselők, Baranyai Attiláné dr. jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Söptei Józsefné alpolgármester és Benkőné Remport Lilla 
 képviselő. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Sipos Tibor, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző 
Iskola igazgatója, valamint Orbán Dóra, Farkas Gábor osztályvezetők. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
megválasztott 11 képviselő közül 9 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
Elmondta, hogy kiosztásra került a 3./, 4./ számú folyó ügy, kérte, azok napirendre történő 
felvételét. 
Javasolta, hogy a képviselőtestület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg: 
 
 NAPIREND: 
 
 Folyó ügyek: 
 
 1./ Létszám- és foglalkozatás alakulása a középiskolában. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 2./ Pénzügyi terv módosítása a középiskolák összevonása miatt. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 3./ Önkormányzati rendelet módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 4./ Fedezetmódosítás 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 5./ Bejelentések 
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 A képviselőtestület a napirendet 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
  
 NAPIRENDI PONT: 
 
 Folyó ügyek:  
 
 1./ Létszám- és foglalkozatás alakulása a középiskolában. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az előterjesztés lényegét. Elmondta, hogy a két 
középiskolában heti 129 túlóra volt, ami várhatóan 20-ra fog csökkenni, ez megtakarítást fog 
jelenteni, illetve volt egy üres álláshely, aminek a megszüntetését kérik a képviselőtestülettől. 
Egy fő nyugdíjba vonul, aki helyett dolgozó felvételére nem kerülhet sor, illetve egy fő 
technikai alkalmazott alkalmazásának megszüntetése válik szükségessé.  
 
 2./ Sipos Tibor, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző 
 Iskola igazgatója: 
 
 A két intézményegységbe összesen 592 fő iratkozott be, a 
szakképző intézmény egységébe 280 fő, a gimnáziumba 312 fő. Olyan tantárgyfelosztás 
készült, ami a közoktatási törvénynek megfelel, a kötelező, választható órák tekintetében 
minden óraszámot igyekeztek kihasználni. Az összevonás abból adódott, hogy egyre 
kevesebb gyermek iratkozik be a középiskolába, azt gondolták többen, hogy ezáltal több 
álláshely fog megszűnni. Vannak olyan kollégák, akik nyugdíjba vonulnak, illetve olyan plusz 
álláshelyek, amelyek betöltése a túlórák terhére történt. Hét álláshely tekintetében lehet azt 
mondani, hogy betöltetlen volt, túlórában látták el a nevelőtestületek, ami jelentős mértékben 
le fog csökkeni, az új tanévtől elenyésző lesz a túlórák száma, 15-20 környékén mozoghat, a 
változás annyi, hogy havi elszámolás után lesz kifizethető. Kialakultak az 
intézményegységben  a tantárgyfelosztás után az álláshelyek, ez a gimnázium esetében 22,19, 
a szakképző esetében 22,63 álláshely, valamint részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársak 
is vannak.  Az intézményben 44,82 pedagógus álláshely biztosított a tantárgyfelosztás terhére, 
9 technikai dolgozó, abból 3 takarítónő, 1 karbantartó, 2 iskolatitkár, 1 ügyviteli alkalmazott 
és 1 portás. Így 1 fő pedagógus álláshely, egy fő technikai alkalmazott leépítését javasolja. 
 
 3./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 Szeptembertől feladat lesz, hogy mindent megtegyenek annak 
érdekében, hogy a helyi járat megmaradjon Alsóságon, a bejárók bérleteit rendezni kell és 
mivel két iskolatitkárt alkalmaznak az intézményben, kérte, hogy erre a dologra jobban 
figyeljenek oda. 
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 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Azt kell szorgalmazni, hogy a buszbérleteket minél többen 
vegyék igénybe, hogy a helyi járat ne szűnjön meg, ezáltal az adminisztrációs teendők is 
növekedni fognak. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 204/2011.(VIII.04.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 1./ A képviselőtestület nem engedélyezi a betöltetlen állás- 
 helyek betöltését, valamint előírja a Berzsenyi Dániel Gimná- 
 zium és Szakképző Iskola számára 1 fő pedagógus, 1 fő  
 technikai alkalmazott létszámleépítését. 
 
 2./ A képviselőtestület engedélyez rendszergazdaként félállású 
 órakedvezményt. 
 
 3./ A képviselőtestület felkéri a jegyzőt Celldömölk város 2011.  
 évi pénzügyi terve 4. sz. mellékletében a létszámadatok módosí- 
 tásának előkészítésére. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
  Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 
 2./ Pénzügyi terv módosítása a középiskolák összevonása  
 miatt. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Orbán Dóra pénzügyi osztályvezető: 
 
 Nem a normatívához kapcsolódó, hanem olyan plusz 
bevételekről van szó, amelyet közvetlenül az intézmények kaptak, ezek kerülnek átvezetésre a 
pénzügyi tervben. 
 
 2./ Farkas Gábor titkársági osztályvezető: 
 
 A városi általános iskolában három csoportot engedélyezett első 
osztályban indítani a képviselőtestület, amihez két fő pedagógus álláshely megszűntetését 
javasolta, ezt az intézményfenntartó társulás társulási tanácsa jóváhagyta, viszont szükséges 
még a pénzügyi terv mellékletében szereplő létszámadatokat tartalmazó táblázatban a 
pedagógus létszám két fővel történő csökkentése a városi általános iskolában. 
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 A képviselőtestület az előterjesztés és a kiegészítés alapján 9 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 
 27/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendelet a 2011. évi  
 pénzügyi tervéről szóló 9/2011.(II.24.) sz. rendelet  
 módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 3./ Önkormányzati rendelet módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A Deák u. 27. sz. alatti ingatlan társasházként nyilvántartott 
ingatlan. Az önkormányzatnak a tulajdonában álló lakásállományról van egy rendelete, 
amiben ki vannak jelölve az értékesítésre szánt, illetve nem szánt ingatlanok. Úgy kell kiírni a 
pályázatot, hogy aki azt megvásárolja, annak fel kell vállalni, hogy a rendezési tervnek 
megfelelő ingatlant építsen ott a jelenlegi lebontása esetén. Ahhoz, hogy a licitet meg tudják 
indítani, ezt az ingatlant át kell sorolni az értékesíthető ingatlanok körébe. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Az elképzelés az volt, ha elkészül a városmag rehabilitáció III. 
ütemének keretében a Tűzoltóság épülete december 1-jére, oda helyeznék el átmenetileg a 
Cellenergo Kft irodáját, valamint az ingatlanban lakók elhelyezéséről is gondoskodni kell, de 
ebben a kérdésben további egyeztetéseket fognak még folytatni. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 
 28/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 
 tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló  
 helyiségek elidegenítéséről szóló többször módosított  
 12/2003.(III.26.) sz. rendelet módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyve melléklete. 
 
 4./ Fedezetmódosítás 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 205/2011.(VIII.04.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület jóváhagyja a Raiffeisen Banknál felvett 
 55.125 ezer Ft összegű beruházási hitel ingatlanfedezetének 
 módosítását az alábbiak szerint: a 146/2011.(V.25.)  és  
 191/2011.(VI.29.) számú képviselőtestületi határozatokban 
 jóváhagyott ingatlanfedezet kiegészítése az 1796/30/A/5.  
 hrsz-ú ingatlannal. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 
 5./ Bejelentések 
 
 a./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 A Széchenyi utcai orvosi rendelőhöz tartozó parkolók le vannak 
zárva, viszont az orvosok abba a parkolóba állnak be, amit a lakók használnak, amivel 
akadályozzák az ő kijárásukat. Ebben a dologban intézkedést kér. 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 Az orvosok kérték a lezárt parkolót korábban, éppen azért, hogy 
legyen helyük, de, ha ez nem így működik, a műszaki osztály munkatársával ezt megnézeti. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 -Van ott még önkormányzati tulajdonban lévő garázs is, aminek 
a sorsát rendezni kell, illetve a Budai N. Antal utcában egy több lakásból álló ingatlan, ha az 
ott lakók elhelyezését meg tudnák oldani, akkor azáltal rendezett körülményeket lehetne 
teremteni. 
 
 -Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést bezárta és 
bejelentette, hogy a képviselőtestület a továbbiakban zárt ülést tart. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Baranyai Attiláné dr.      Fehér László  
          jegyző      polgármester 
 


