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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületé-
nek 2011. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai 
Bernadett, Erdélyi Antal, Horváth Melinda, Karádi Mihály, Lukács Erzsébet, Nagyné Ferencz 
Mirtill képviselők, Baranyai Attiláné dr. jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradtak: 
 
 Söptei Józsefné alpolgármester, dr. Várnai Levente, dr. Kovács 
Zoltán képviselők. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Futó István könyvvizsgáló, Csizmaziáné Hubert Mária, a 
Népjóléti Szolgálat igazgatója, Bejczi Károly, az Ádám J. Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Sipos Tibor, a Berzsenyi D. Gimnázium és 
Szakképző Iskola igazgatója, Bakó István, a Városgondnokság vezetője, Gasztonyiné Fódi 
Zita, a Városi Óvoda vezetője, Danka Adél, a Celldömölki Városi Általános Iskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Orbán Dóra 
osztályvezetők, Kiss Lilla belső ellenőrzési vezető, dr. Zömbik Viktória jogi szakreferens. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
megválasztott 11 képviselő közül 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
Elmondta, hogy kiosztásra került 28./, 29./ sz. folyó ügy, kérte azok napirendre történő 
felvételét. 
Javasolta, hogy a képviselőtestület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg: 
 
 NAPIREND: 
 
 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és  
 a két ülés között történtekről. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 2./  Beszámoló a 2011. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítéséről.  
 
 Előadó: Fehér László polgármester  
 
 3./ Folyó ügyek 
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 1./ A fedett piac üzemeltetésének és a városi piac helyszínének  
 ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 2./ Városgondnokság pótelőirányzat kérelme. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 3./ Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási  
 Intézmény Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 4./ Informatikai infrastruktúra fejlesztése tárgyú TIOP pályázat  
 keretében beszerzett eszközök használatához szükséges bútorok  
 beszerzése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 5./ Téglagyári tó halászati joga. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 6./ A Celli Búcsú és a Sághegyi Szüreti Napok ez évi  
 lebonyolításának helyszínei, valamint finanszírozásuk. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 7./ Javaslat pszichiátriai betegek közösségi ellátásával, és  
 fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatosan új szolgáltatások  
 bevezetésére. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 8./ Kérelem önkormányzati tulajdonú terület megvételére. 
  
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 9./ Ingatlanok átsorolása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 10./ Ság-hegy 3709/1. hrsz. és a 3711/1. hrsz-ú ingatlanokat  
 érintő út kialakítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
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 11./ Galaczka Tibor (tervező) tulajdonosi hozzájárulás kérése. 
  
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 12./ Kisdobos utca út- és csapadékvíz elvezetésének engedélyes  
 terv árajánlat ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 13./ Rulírozó hitel fedezete. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 14./ Támogatás-megelőlegező hitel futamidő hosszabbítás. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 15./ ifj. Rozmán Ferenc celldömölki lakos közterület használati  
 ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 16./ Lencsés Barnabás celldömölki lakos által szervezett extrém  
 sportbemutató közterület használati ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 17./ Korzó Internet Caffe vendéglátó ipari előkert ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 18./ „Gurul a város” elnevezésű rendezvény közterület- 
 használati ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 19./ Pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 20./ Tájékoztatás fakivágásról. 
 
 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 21./ Celldömölk város közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai  
 helyzetének áttekintése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
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 22./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
 módosított 6/2007.(III.29.) sz. önkormányzati rendelet  
 módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 23./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése a Ság  
 hegyen. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 24./ Cellenergo Kft ügyvezetése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 25./ dr. Hettmann Károly kérelme. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 26./ Pályázat létszámleépítések miatti kiadások csökkentésére. 
  
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 27./ Jegyzői álláshelyre pályázat kiírása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 28./ Szentháromság téren pavilonok elhelyezésének kérdése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 29./ A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Peda- 
 gógiai Programjának jóváhagyása, osztálylétszám túllépésének 
 engedélyezése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 A képviselőtestület a napirendet 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy Őri Józsefné részére az állami ünnep, 
Augusztus 20-a alkalmából adományozott kitüntetés átadására a mai napon kerül sor. 
 
 Gyuricza Imre humánpolitikai szakreferens: 
 
 Ismertette Őri Józsefné életútját. 
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Fehér László polgármester, Baranyai Attiláné dr. jegyző, Danka Adél, a Celldömölki Városi 
Általános Iskola és EPSZ igazgatója Őri Józsefné részére átadta a Kemenesaljáért Érdemérem 
elismerést. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A képviselőtestületet az alábbiakban tájékoztatta a két ülés 
között történtekről: 
Elmondta, hogy a mai napon sor kerül – mivel a feltételek adottak - a képviselőtestületi ülés 
élő közvetítésre. 
A Soltis Lajos Színház Magyarország delegáltjaként vett részt a július 12-24. között, a 
Norvégiai Tromsø-ben megrendezett Dialog 2011 Amatőr Színházi Világfesztiválon és 
Világkonferencián. A társulat a Magyarországon is számos sikert elért Álomevők című, Deák 
Varga Rita által rendezett mozgásszínházi előadásával szerepelt, és osztatlan szakmai és 
közönségsikert aratott. 
Július 
1. A köztisztviselői napon kiránduláson vettek részt a Polgármesteri Hivatal dolgozói. 
4. A Helyi Védelmi Bizottság tartotta ülését. 
6. A Vas Megyei TISZK ülésén vett részt. 
7. Délelőtt a Cellenergo Kft. ülésezett, majd délután az oktatási intézményfenntartó 

társulás és a kistérségi többcélú társulás üléseit vezette. 
13.  A Vas megyei Munkaügyi Központ Celldömölki Kirendeltségének épületének 

felújítását követő avatási ünnepségen mondott köszöntőt. 
16. Kemenespálfán falunapra volt hivatalos a kistérségi többcélú társulás elnökeként, majd 

a ligetben köszöntötte a vasutasokat vasutasnapon. 
17.  Budapesten a Habsburg Ottóra, városunk díszpolgárára emlékező misén Karádi 

Mihály bizottsági elnök képviselte a várost. 
18.  A kivitelező Swietelsky Vasúttechnika Kft. vezetőivel aláírták a mintegy 100 M Ft 

értékű beruházásról szóló, a Vörösmarty Óvoda felújítására irányuló szerződését. 
21.  A Kemenes Vulkán Park kivitelezői szerződését írták alá ünnepélyes keretek között. 
23. Lentiben a Négy város labdarúgótornáján vett részt a CVSE csapata, a polgármesterek 

találkozóján Karádi Mihály képviselőtársa vett részt. 
25. Dávid Attila a megyei cigány kisebbségi önkormányzat elnöke járt nála, a helyi 

kisebbségi önkormányzat önálló irodájáról egyeztettek. 
28. A városmag-rehabilitációs fejlesztéshez kapcsolódóan a 11 emeletes épületek külső 

színezéséről folytatott egyeztetést a lakótömb vezetőivel. 
Augusztus 
1.  A 9 emeletes épület festéséről tárgyaltak a lakóépület képviselőivel. 
 Ugyanaznap a Magyar Államkincstár képviselőivel folytattak egyeztetést. 
3.  Fehér Lászlóval, a Jub-Cell Kft. igazgatójával tárgyaltak a városközponti épületek 

külső festéséhez szükséges anyagokról, amelyet a kft. kedvezményes áron ajánlott fel 
a városnak. 

4. A KMKK melletti szolgáltatóház is bekerül azon épületek közé, amelyeket a városmag 
felújításhoz kapcsolódóan felújítanak, erről egyeztetett a szolgáltatóházban érdekelt 
felekkel. 
Délután rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak a középiskolai foglalkoztatásról. 

5-7. Erdőszentgyörgyön vett részt a város küldöttsége a testvérvárosi találkozón, a 
delegációt Karádi Mihály képviselő vezette. 

9.  Veres András megyés püspök, Vargha Dezső, a püspökség vagyonügyi vezetője, és 
bemutatkozó látogatáson Kirner Antal Zoltán katolikus plébános járt nála, tárgyaltak a 
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volt Polgármesteri Hivatal épületének hasznosításáról, múzeumot akarnak kialakítani, 
aminek a működtetésében, fenntartásában az önkormányzattal együtt szeretnének 
működni. 

10.  A városmag-rehabilitációs pályázat második ütemének kivitelezői szerződését írták 
alá. 

17.  Kirner Zoltán plébánossal egyeztetett, a városmag-rehabilitációs pályázatról adott 
tájékoztatást. 

19. Esztergályos Jenővel, az Apáczai Kiadó igazgatójával, Danka Adél és Sipos Tibor 
igazgatókkal egyeztetett. 

20. Az állami ünnephez kapcsolódóan felavatták a felújított Dr. Géfin teret és a körülötte 
megvalósult beruházásokat. Az ünnepi műsor részeként adták át a városi és a 
kistérségi kitüntetéseket. 

21. Hatodik születésnapját ünnepelte a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő. 
24. A felújított iskolákban szeretnék megvalósítani a szelektív hulladékgyűjtést, ez ügyben 

egyeztettek a Celli HUKE Kft vezetőjével, olyan beszerzéseket akarnak folytatni, 
amivel megfelelő hulladék szigetek alakulhatnak ki, kb. 7-800 e Ft értékben kell 
vásárolniuk gyűjtőedényeket. 

26. Az elmúlt tanévben kiváló eredményt elért tanulók és felkészítő pedagógusaik 
munkáját ismerték el a Jó tanuló, jó sportoló díjak átadásával. 

29. Az oktatási intézményfenntartó társulás ülésén vett részt. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 -Elmondta, hogy a dr. Géfin tér 2. sz. épületet öt különböző 
színű sárga festékkel festették le, amihez a Jub-Cell Kft támogatást adott. 
-A dr. Géfin tér 7. sz. alatti lakóközösség panasszal élt, amivel kapcsolatban döntés született, 
amiről a lakók nem kaptak tájékoztatást, kérte ezt írásban tegyék meg. 
-A dr. Géfin tér 2. sz. lakóközösség is panasszal élt, ők kaptak tájékoztatást.  
-A művelődési központ előtti felújított téren a padok körül sok a cigaretta csikk. Kérte, hogy 
jobban vigyázzanak erre a térre. 
-A Lottózó előtti téren nincs befejezve a díszkőburkolás, garanciális javítások fognak-e itt 
még történni? 
 
 2./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A dr. Géfin tér 7. sz. alatti panasz ügyében – mivel az egy 
házban lakó család viselkedésével kapcsolatos - zárt ülésen kíván tájékoztatást adni. 
Ismertette a 2011. október 1. és október 30-a között tartandó népszámlálással kapcsolatos 
intézkedéseket, feladatokat. 
 
 3./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Több garanciális munka fog még zajlani, így a Lottózó előtti 
terület sem fog elmaradni. 
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 4./ Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások 
 Bizottságának elnöke: 
 
 Jelezte, hogy a Csokonai utcában az E-ON megbízásából 
levágták a faágakat, viszont olyan minőségben tették azt, ami elfogadhatatlan. A munkavezető 
úrtól akkor ígéretet kapott, hogy a nem megfelelően levágott fákat ki fogják igazítani, ami 
nem történt meg, segítséget kér abban, hogy ezt végezzék el. 
A Gábor Á. utca végén van egy hulladékgyűjtő sziget, a környéken lakóknak ez nem 
elegendő, ezért ennek gyakoribb ürítését kéri a Huke Kft részéről. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Ezt tolmácsolni fogja a Kft részére. Kérte a lakosság 
bejelentését, ha pl. árok, út mellett látnak olyan területet, ami esztétikailag a faágak miatt nem 
elfogadható, akkor azt összegyűjtik. Ezzel kapcsolatban egy cég megkereste az 
önkormányzatot, hogy akkor gondoskodnak azok bedarálásáról. Az E-ON által, illetve a 
Géfin téren levágott ágakat egy helyre összegyűjtik, azt bedarálják, viszont ez a mennyiség 
még nem elegendő. A Ság hegy felé vezető úton is az E-ON ezt a technikát alkalmazta a 
faágak levágásánál, kérte Jegyző asszonyt, hogy a műszaki osztály bevonásával vizsgálja 
meg, hogy a cég mi alapján végzi a fanyeséssel kapcsolatos tevékenységét. 
 
 6./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 A lakosság elégedett a városközpontban történő felújításokkal, 
viszont a külterületekre nem jut elegendő figyelem, pénz. 2011. szeptember 15-től lehet 
benyújtani egy pályázatot utcák portalanításával kapcsolatosan, 90%-os támogatás mellett. 
Baranyai Károly Pórdömölk u. 7.a, b., c., d., 5/a. sz. alatti lakosok nevében írt kérelmét 
ismertette, melyben közvilágítás biztosítását kérik az önkormányzattól. 
Németh József Koptik O. u. 60. sz. alatti lakos, lakótársai nevében kéri az előttük lévő 
útszakasz aszfaltozását, ami a Koptik O. – Arany J. utca kereszteződése után található, kb. 
200 m-es szakaszról van szó. Kérik, hogy erről a problémáról is tárgyaljon a képviselőtestület. 
 
 7./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 Az izsákfai falunap lezajlott, az ahhoz nyújtott segítséget, 
valamint az Alsósági Tagiskola felújításában közreműködők segítségét is megköszönte. 
Kéri, hogy az intézmények elé 10-15 db parkoló kerüljön kialakításra, idei évben ezt és a 
Ravatalozó felújítását szeretné befejezni.  
Szeptember 17-18-án Régiós Lovas Napok lesznek, a programokra mindenkit várnak. 
Szeptember 1-től az Alsósági Tagóvodában német nyelvoktatás lesz fél évig, amiből 
meglátják, hogy arra mennyire van igény. 
Kérte, hogy a 2011. szeptember 1-től hatályba lépő szociális törvényről közérthetően adjanak 
tájékoztatást az Új Kemenesaljában. 
 
 8./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 A városi általános iskola környékén tisztítókúrában résztvevők 
közreműködését megköszönte. 
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 9./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 -Az erdőszentgyörgyi testvérvárosi találkozón vett részt, 
amelyről beszámolt. 
-A Tompa M. utca újraaszfaltozása megtörtént. 
-A Ság hegyi alsó körúton a hulladékgyűjtők környékén áldatlan állapotok vannak, azokban 
elhelyezett hulladék nem a Ság hegyről származik, ezzel kezdeni kell valamit.  
-A diabéteszes betegek klubját a megszűnés fenyegeti, ennek megoldására kellene egy 
diabetológus vagy belgyógyász orvos, aki a klub működését havonta elvállalná. 
 
 10./ Fehér László polgármester: 
 
 -A városmag rehabilitáció során határt kellett szabni, hogy az 
hol kezdődjön el, illetve fejeződjön be. 
-A Ság hegyi alsó körúton megoldást kellene találni, hogyan lehetne megszűntetni a 
hulladéklerakást, viszont az ott lakók oda hordják a hulladékot, de a gond, hogy sokan a 
környékről is visznek oda hulladékot. Izsákfa esetében ez a dolog rendeződött, a Ság hegy 
esetében is ki kell valamit találni. 
-Megköszönte mindenki segítségét, akik az iskola-felújításában közreműködtek. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 207/2011.(VIII.30.) 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 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Beszámoló a 2011. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítéséről.  
 
 Előadó: Fehér László polgármester  
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Futó István könyvvizsgáló: 
 
 Nem teljesült időarányosan a két fő előirányzat, a bevételeknél 
48%, a kiadásoknál 46% a mutatószám, de a részleteket vizsgálni kell ahhoz, hogy reális 
képet kapjanak a helyzetről. A beruházásoknál nem lehet 50%-os időbeli arányt elvárni, ami 
az összköltségvetés arányszámára is kihatással van. Működési szempontból időarányosan 
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teljesült a költségvetés. Az intézményi működési bevételeknél elmaradás van, 48%-os, három 
intézmény az, ahol nagyobb értékű a lemaradás, ezek a Berzsenyi D. Gimnázium és 
Szakképző Iskola, a Vulkán fürdő és a Kemenesaljai Egyesített Kórház. Egyéb bevételek 50% 
felettiek, ami elfogadható. A kiadások reálisak, az intézményeknél kismértékű túlteljesítés 
van. Beruházási, fejlesztési mérlegnél jelentős az elmaradás, itt a mindenkori beruházási 
ütemet kell követni, hatással lehet ezekre az európai uniós források lehívásának üteme is. 
Jelentős összegű szállítói tartozásállománnyal rendelkezik a város, késedelmes fizetések 
vannak, amit a terv nem tükröz. Az előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Az intézmény-vezetők jelezték, hogy az energiaköltségek is 
nőttek, lehet arra számítani, hogy pótköltségvetést fognak kérni. Ingatlanértékesítés 
tekintetében 60 millió Ft-ot terveztek, jelenleg 15 millió Ft értékben történt értékesítés, ezzel 
kapcsolatban tárgyalások folyamatban vannak. A második félévben, ha az ingatlanértékesítés, 
JUFA Ungarn Kft-vel kapcsolatos elképzelések nem valósulnak meg, komoly problémával 
kell számolniuk, mivel a hiteltörlesztések is jelentős mértékben megemelkedtek. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 208/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület elfogadja a 2011. I. félév pénzügyi teljesí- 
 téséről szóló beszámolót. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
   Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Folyó ügyek: 
 
 1./ A fedett piac üzemeltetésének és a városi piac  
 helyszínének ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A felújítások mikor befejeződnek, el kell dönteni, hogy a 
csütörtöki és a szombati piac hova kerül véglegesen, mivel a műemlékvédelmi felügyelőség 
ideiglenes jelleggel járult hozzá a működési engedélyhez a Templom környékén lévő piac 
működéséhez. Kimutatásra került korábban, hogy a csütörtöki és a szombati illetve a hétfő-
kedd-szerda-pénteki piacnapok bevételei mekkora összegűek, amiből kiderült, hogy az 
őstermelői árusítás a csütörtöki és szombati piacnapra koncentrál. A Városfejlesztési és 
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Költségvetési Bizottság javaslata, hogy csütörtöki és szombati napon legyen a piac működési 
rendje, a többi napokon pedig ne legyen árusítás, mert nehezen lehetne azt megállapítani, 
hogy ki számít helyi őstermelőnek, ki szedje be a helypénzt. A bizottság nem javasolta, még 
átmenetileg sem, hogy a piac a Lakberendezési Áruház mögötti területre kerüljön át, mivel 
parkolási gondok vannak, hanem a Templom körül kell az elhelyezést megoldani, illetve 
előfordulhat, hogy igénybe kell venni a volt polgármesteri hivatal hátsó bejáratát is. Ebben az 
esetben gondoskodni kell az útlezárásról.  
A határozati javaslat 4./ pontjával kapcsolatban elmondta, hogy a piac végleges 
elhelyezésének ügyével kapcsolatban bejárást kell tartani valamennyi képviselővel, előzetesen 
a műszaki osztály, Városgondnokság egyeztessen a hatóságokkal, hogy hol engedélyeznék az 
elhelyezést. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 209/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./ A Képviselőtestület a 166/1/2011. (VI.29.) sz. határozatát  
hatályon kívül helyezi és nem módosítja 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 rendeletet – mely a közterületek 
használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek 
bontásáról szól. 
2./ A jelenleg keddi napokon un. Mobil Boci elnevezésű gépjárműből 
végzett árusítást 2011. szeptember 1-jét követően közterület-
használati díj fizetése mellett lehet végezni a Koptik O.u.-ban a fedett 
piac területe melletti 1 db. parkolóhelyen. 
3./ 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 2011. szeptember 1.-től úgy, hogy a jelenleg a Rk. 
templom előtt lévő piaci árusítás helyszíne a templom körül lévő 
terület felújításának elkezdésével 2011. október 31.-ig kerüljön át a 
régi polgármesteri hivatal nyugati oldala mellé, a 874 hrsz-ú 
ingatlanra. 
4./ A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tegyen javaslatot a 
soron következő képviselőtestületi ülésen a piac 2011. november 1 
utáni elhelyezése ügyében. 

 
Felelős: 1.pont:Baranyai Attiláné dr. jegyző 
             2.pont:Fehér László polgármester 
             3.pont:Bakó István Városgondnokság Igazgatója 
             4.pont:Karádi Mihály Városfejlesztési és Költségvetési  
             Bizottság Elnöke 

 
Határidő: 2011. szeptember 30. 

 
 2./ Városgondnokság pótelőirányzat kérelme. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 7 igen, 1 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 210/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület fedezet hiányában elutasítja az 1.844.040 
Ft összegű pótelőirányzati kérelmet a Vulkán Fürdő vezetőjének 
díjazására, elrendeli, hogy a Városgondnokság próbálja meg 
kigazdálkodni saját költségvetéséből. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 3./ Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási  
 Intézmény Pedagógiai Programja módosításának  
 jóváhagyása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 211/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./ A képviselő-testület jóváhagyja az Ádám Jenő Zeneiskola 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja 
módosítását, valamint intézményi önértékelését. 
 
2./ A fenntartó az intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
25./ pontja Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése 
rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Oktatott művészeti ág:  zeneművészet 
Tanszakok: 
 Hangszeres tanszakok:  hegedű, gordonka, gitár, klarinét, fuvola-
furulya, trombita, kürt, zongora, szintetizátor, ütő 
Vokális tanszak:  magánének 
Elméleti tanszakok: szolfézs, zenetörténet, zeneirodalom 
 Népzene tanszak: népi ének 
 Választható tantárgyak: zenekar, kórus 
Vonós tanszak: hegedű, gordonka 
Fafúvós tanszak: klarinét, fuvola, furulya 
Rézfúvós tanszak: trombita, kürt 
Akkordikus tanszak: gitár, ütő 
Billentyűs tanszak: zongora, szintetizátor 
Vokális tanszak: magánének, népi ének 
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Zeneismereti tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 
Kamarazene tanszak: zenekar, kórus 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
             Bejczi Károly igazgató 
 
Határidő: azonnal 
 

 4./ Informatikai infrastruktúra fejlesztése tárgyú TIOP  
 pályázat keretében beszerzett eszközök használatához  
 szükséges bútorok beszerzése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A határozati javaslat 2./ pontjával kapcsolatban elmondta, hogy 
árajánlatot kell kérni, ami bizottságok elé vissza fog kerülni. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 212/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Beszerzési Bizottságot, hogy folytasson le 
beszerzési eljárást a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző 
Iskola részére 15 db 2 személyes tanulói számítógépasztal 
beszerzése tárgyában. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
                       Baranyai Attiláné dr. jegyző 

 
Határidő: Azonnal   

 
2./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
műszaki szakértőit, hogy tegyenek javaslatot a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium és Szakképző Iskola Nagy Sándor tér 13. szám alatti 
székhelyének főbejárata feletti tetőszerkezet felújításának 
műszaki megoldására. 

 
Felelős: Fehér László polgármester 
                       Baranyai Attiláné dr. jegyző 

 
Határidő: Azonnal   
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 5./ Téglagyári tó halászati joga. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 -Ismertette az előterjesztés lényegét. Elmondta, hogy ezzel a 
témával már több ízben foglalkozott a képviselőtestület, tárgyalásokat folytattak az 
egyesületek vezetőivel, lakossági fórumot tartottak a témában, ahol nagy számban jelentek 
meg horgászok, érdeklődők. 
 
 A képviselőtestület határozati javaslat 1./ pontját 7 igen, 0 nem, 
1 tartózkodás szavazattal, 2./ pontját 6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal, 3./ pontját 7 
igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 -A határozati javaslat 4./ pontjával kapcsolatban elmondta, ha a 
Városgondnokság fogja gyakorolni a halászati jogot, ők fognak halat telepíteni, tagdíjat 
szedni, tavat karbantartani. Ez Sárváron is ilyen formában működik. 
 
 2./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 A határozati javaslatban az szerepel, hogy a Városgondnokság 
gyakorolja a halászati jogot. Ez azt jelenti, hogy az intézmény gyakorolja kizárólag ezt a 
jogot, vagy azt továbbadhatja? 
 
 3./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A halászati hatóságnál a Vas Megyei Szövetség a halászati jog 
jogosultja, ezért december 31-ig a tó területének az önkormányzat birtokába kell kerülni, mint 
tulajdonos. 2010. októberében már ezzel a dologgal foglalkoztak, elfogadták, hogy már a 
2011. év olyan szinten elő van készítve, hogy nem tudnak ezzel a lehetőséggel élni. Nem 
tudja elképzelni, hogy egy halászati jog birtokba adása pl. a lehalászás, a fenék kitisztítása, 
stb. hogyan fog megtörténni. Ebben az időszakban a Városgondnokságnak a halászati 
jogosultságot meg kell szereznie, az intézménynek kell olyan embert foglalkoztatni, aki 
minden szakmai feltételnek megfelel. Az intézmény gyakorolja a halászati jogot, azt nem 
fogják átadni, nem lesz albérletbe adási lehetőségük, az intézmény alapító okiratát fogják 
ezzel a tevékenységgel kiegészíteni, hogy a tó kezelése is a Városgondnokság feladata és 
hatáskörébe tartozik. Ahhoz, hogy mindezek teljesüljenek, meg kell egyezni a jelenlegi 
halászati jog jogosultjával. 
 
 4./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 A Városgondnokságnak be kell szerezni azokat a 
jogosultságokat, okiratokat, ami alapján a horgászatot folytonossá tudják tenni, illetve január 
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1-től el tudják kezdeni. Egy olyan szakembert kell alkalmazniuk – az alapító okirat 
módosítása után – aki ezt a tevékenységet folytatni fogja. 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Nem azt akarják, hogy a Városgondnokság továbbadja ezt a 
jogot. Ha a Városgondnokság alkalmaz egy olyan dolgozót, aki felügyeli a rendet, a 
horgászengedélyeket, haltelepítést rendezi, ebből a tevékenységből bevétel is származhat. 
 
 A képviselőtestület a határozati javaslat 4./ pontját 7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 213/2011.(VIII.31.) sz. képviselőtestületi határozat: 
  

1. A képviselőtestület elutasítja a Sporthorgász Egyesületek Vas 
Megyei Szövetsége által  megállapított 5.000.000,-Ft kártérítési 
összeg megfizetését. 
 
2. 5 évre visszamenőleg meghatározásra kerül a Sporthorgász 
Egyesületek Vas Megyei Szövetsége részére a Téglagyári tó 
használatáért évi bruttó 1.200.000,-Ft összegű használati díj. 
 
3. Megbízza a jegyzőt, hogy ismét szólítsa fel a Sporthorgász 
Egyesületek Vas Megyei Szövetségét a Téglagyári tó 
területének 2011. december 31-ig történő birtokbaadására. 
 
4. 2012. január 1-től  átkerül a Városgondnokság  kezelésébe a 
Téglagyári tó területe és egyúttal ezen időponttól a  
Városgondnokság gyakorolja a halászati jogot. 
 
Felelős:      Fehér László polgármester 
                        Bakó István, a Városgondnokság vezetője  
 
Határidő:   2011. november 30. 
 
Fehér László polgármester: 
 

 Kérte, hogy következő napirendként a 29. sz. folyó ügyet 
tárgyalja meg a képviselőtestület. 
  
 6./ A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola  
 Pedagógiai Programjának jóváhagyása, osztálylétszám  
 túllépésének engedélyezése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
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 Horváth Melinda képviselő: 
 
 A környező városokban, pl. Sárváron, Kőszegen a gimnáziumok 
osztálylétszáma hány fős? 
 
 Sipos Tibor, a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és  
 Szakiskola igazgatója: 
 
 A közoktatási törvény az osztálylétszám maximumát 35 főben 
írta le, az önkormányzatoknak van lehetősége ezt a létszámot emelni 20%-al. Egy osztályban 
maximum 41 fő járhat, ez így törvényes, és ha a képviselőtestület is hozzájárul. Ha a 9.A 
osztályban bontanak, akkor csoportbontást fognak kérni a többi osztályokban is a szülők. 
Ebben az esetben ott dupla annyi óra fog jelentkezni, illetve álláshely bővítésére is szükség 
lenne. A gimnáziumban biztos nagyobb értelme lenne, ha kisebb csoportokban lehetne 
haladni, de pl. a 11. osztályban fakultáció, illetve az emelt szintű nyelvoktatás miatt 
csoportbontások történtek. A tantárgyfelosztásnál viszont szembesült azzal, hogy annyira nem 
rossz a helyzet.  
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A képviselőtestület korábban kifejezte szándékát, ha 42 
gyermeket íratnak be az intézménybe, akkor két osztály indításának lehetőségén 
elgondolkodnak, viszont ez a szám 39 lett. Bizonyos órák esetében a gyermekek feleződnek, 
nem lesz állandó ez a létszám az osztályokban emiatt. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 214/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 1./ A képviselőtestület jóváhagyja a Berzsenyi Dániel Gimná- 
 zium és Szakképző Iskola Pedagógiai Programját az előter- 
 jesztés mellékletében foglalt tartalommal. 
 
 2./ A képviselőtestület felkéri a Berzsenyi Dániel Gimnázium 
 és Szakképző Iskola igazgatóját az intézmény működéséhez 
 szükséges szabályzatok elkészítésére a képviselőtestület 
 2011. októberi üléséig. 
 
 3./ A 2012/2013. tanévre vonatkozó Pedagógiai Programot az 
 intézményvezető a felvételi tájékoztató megjelenéséig terjessze 
 a fenntartó elé a közoktatási törvény által előírt eljárási rend- 
 nek megfelelően. 
 
 4./ A képviselőtestület engedélyezi, hogy a Berzsenyi Dániel 
 Gimnázium és Szakképző Iskola alábbi csoportjai a közoktatási 
 törvényben meghatározott maximális csoportlétszámot túllépjék, 
 és a 2011/2012-es tanévet a következő létszámokkal kezdjék 
 meg: 
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  gimnáziumi intézményegység 
    9.A. osztály 39 fő 
  10.A. osztály 36 fő 
  11.A. osztály 36 fő 
  szakképző intézményegység 
  9.B. osztály 39 fő 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
    Sipos Tibor igazgató  
 Határidő: azonnal 
   
 7./ A Celli Búcsú és a Sághegyi Szüreti Napok ez évi  
 lebonyolításának helyszínei, valamint finanszírozásuk. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Művelődési Köz- 
 pont és Könyvtár igazgatója: 
 
 Tájékoztatásként elmondta a Celli Búcsú, illetve a Szüreti napok 
programjait, illetve azok helyszíneit, ami a határozati javaslatban leírásra került. A Szüreti 
Napok költségeihez 300 e Ft-os támogatást kért az intézmény számára, amennyiben ez később 
kerül realizálásra, tartalmában szerényebben tud megvalósulni ez a rendezvény. 
 
 2./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Felhívta a figyelmet arra, hogy a térkőre vigyázzanak, károsító 
hatás ne érje, illetve leírásra került, hogy a téren lévő vendéglátóhelyek kitelepedését 
engedélyezzék. Javasolta, ez úgy módosuljon, hogy az intézmény vezetőjéhez nyújtsák be 
azok még az igényeiket, akik szintén ki szeretnének oda települni és az igazgató asszony 
döntse el, hogy azt kiknek engedélyezi, mivel lehet, hogy több jelentkező is lenne. 
 
 3./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 A KMKK részére ingyenes közterület-használatot 
engedélyeznek, viszont a kirakodásból származó bevételek az intézményt illessék. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 A határozati javaslat 1./ pontjával kapcsolatban elvi szándékukat 
fejezzék ki, mivel a műszaki osztálynak, hatóságnak meg kell nézni a helyszíneket. Bizottsági 
ülésen vita volt abban, hogy a két vendéglátó egységen kívül  más étel-ital kereskedőket is 
beengednek-e a művelődési központ előtti térre, valamint, ha a dodzsem elhelyezését a 
hatóságok nem engedélyezik a Koptik O. u. piactér és Mozi épület közötti területen, amihez 
utat is le kell zárni, akkor ez a szórakoztató eszköz sem lesz.  
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 5./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Az új területre rögzítést igénylő eszközöket ne engedélyezzenek. 
 
 -Szavazásra tette fel a határozati javaslat 1./ pontját azzal a 
kiegészítéssel, hogy a vendéglátóhelyek kitelepedésével kapcsolatban az intézményvezető, a 
műszaki osztály nézze meg, hogy hány étel-ital kereskedő települhet ki a művelődési központ 
előtti térre és helypénzt fizetnek, a kézműves kirakodást az aszfaltos részre lehet elhelyezni, 
nem a díszkőre, illetve rögzítést igénylő eszközöket a téren nem engedélyeznek. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel a határozati javaslat 2./, 3./, 4./ pontjait. 
 
 A képviselőtestület a javaslatokat 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel a határozati javaslat 4./ pontjának A./ 
verzióját. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 215/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 1./ A képviselőtestület a Celli Búcsú, illetve a Szüreti Napok 
 idején  
 -a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár  
 előtti dísztéren 

 a rendezvényhez tartozó műsort, 
 vendéglátóhelyek kitelepedését, 
 sörcsapolási lehetőséget, 
 kézműves kirakodást, 
 borkóstolást 
-a Lottózó előtti téren: 
 rögzítést nem igénylő kisebb méretű mutatványosok kitelepedését, 
 élelmiszert árusítók kitelepedését 
-a Koptik O. u. piactér és Mozi épület közötti téren 
 dodzsem elhelyezését, 
 kirakodóvásárt 
engedélyezi. 
 
2./ 
A képviselőtestület az 1./ pontban meghatározott közterületek 
ingyenes használatát a KMKK részére 2011. szeptember 10-11., 
és 2011. szeptember 23-24-25. időszakra engedélyezi. 
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3./ 
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Szüreti 
Napok rendezvényre hívja meg a testvérvárosok delegációját. 
A felmerült költségeket a Polgármesteri Hivatal 
költségvetéséből kell fedezni. 
 
4./ 
A képviselőtestület felkéri a KMKK igazgatóját, hogy a Szüreti 
Napok műsor szervezéséhez a testvérvárosok művészeti 
csoportjait hívja meg. 
 
A felmerült költségeket a KMKK költségvetéséből kell fedezni, 
az intézmény 300 e Ft-os pótköltségvetésre vonatkozó igényével 
a képviselőtestület az év végén foglalkozik. 

 
Felelős  : Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyző 
    Pálné Horváth Mária intézményvezető 
 
Határidő : azonnal, illetve  a rendezvények ideje 

 
 8./ Javaslat pszichiátriai betegek közösségi ellátásával, és  
 fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatosan új  
 szolgáltatások bevezetésére. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat 
 igazgatója: 
 
 Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészítésként 
elmondta, hogy a pszichiátriai betegek közösségi ellátásánál, illetve a fogyatékosok nappali 
ellátásánál az állami támogatás olyan, hogy abból működtetni lehet, mind a tárgyi, személyi 
feltételek vonatkozásában.  A fogyatékos nappali ellátásnál nagyobb támogatás ígérkezik, 
mint az idős ellátásban, amiből színvonalas működtetést lehet biztosítani úgy, hogy ez a város 
költségvetését nem terheli. A helyszínt a Kossuth utcai Idősek Klubjában látja 
megvalósíthatónak, ami az önkormányzat későbbi döntésétől függően változhat. Az 
elmondottakra tekintettel az előterjesztésben szereplő dokumentumok módosítása szükséges, 
megjelenítve a szenvedélybetegek közösségi ellátása mellett a pszichiátriai közösségi ellátást 
is, továbbá a fogyatékos személyek napközbeni ellátását. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Az intézmény nyújtsa be a pályázatot, amihez önkormányzati 
kiegészítésre nem számíthat, az ellátás a volt Tüdőgondozó épületében valósuljon meg addig, 
míg ezen ingatlan értékesítésére nem kerül sor. 
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 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 216/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

 A képviselőtestület 
1./ hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Népjóléti Szolgálat 
feladatkörébe további két szolgáltatás ellátása – a Pszichiátriai 
betegek közösségi ellátása (Szt. 65/A.§ (2) és a Fogyatékosok 
nappali ellátása (Szt. 65/F. (1) bekezdés c./) – felvételre 
kerüljön; 
 
2./ felkéri a Népjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy a Pszichiátriai 
Közösségi ellátás működtetéséhez kiírt pályázatra 2011. 
szeptember 23-ig adja be a pályázatot; 
 
3./ a bevezetésre kerülő új szolgáltatások működési 
engedélyéhez javasolja a Kemenesaljai Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsának az előterjesztéshez csatolt Szakmai Program, 
SZMSZ, Házirend módosítására irányuló tervezett 
változtatásokat és elfogadja a Társulási megállapodás melléklet 
szerinti módosítását. 
 
4./ A képviselőtestület a Népjóléti Szolgálat alapító okiratát 
 az alábbiak szerint módosítja: 
4./ pontban szereplő Alaptevékenység az alábbi szakfeladattal 
 egészül ki: 
„881013 Fogyatékkal élők nappali ellátása” 
4./ pontban az Alaptevékenységeket követő felsorolás az alábbi 
huszonhetedik és huszonnyolcadik bekezdéssel egészül ki: 
„Fogyatékos személyek napközbeni ellátása Celldömölk 
Kossuth u.3. 
Ellátási terület a társulási megállapodás szerint. Férőhelyszám: 
24 fő. 
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Celldömölk, Szalóky u. 
3. 
Ellátási terület társulási megállapodás szerint.” 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
             Csizmaziáné Hubert Mária igazgató 
 
Határidő: azonnal 
               pályázat beadására: 2011. szeptember 23. 
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 9./ Kérelem önkormányzati tulajdonú terület megvételére. 
  
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 A Koptik O. u. 2. sz. alatti ingatlan sorsa érinti a Református 
Egyházközség használati jogát, ami 60 évre van bejegyezve. Megújult a parókia, épült egy 
gyülekezeti ház, nem jó ötlet, hogy emellé és a Templom mellé egy lakóingatlan épüljön. 
Képviselői indítványa az, hogy a Koptik O. u. 2. sz. alatti intatlant ne értékesítsék, 
amennyiben az mindenképpen lebontásra kerül, kérdezzék meg az egyházat is, 149 m2 
nagyságú területet használnak, oda fákat ültettek, nem hiszi, hogy az a megoldás, hogy oda 
bezsúfoljanak egy lakóingatlant. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 -Ismertette a kérelemben foglaltak. Most egy elvi szándékot 
kellene kifejezni, hogy ezeknél az ingatlanoknál befektetések valósuljanak meg, készülne egy 
értékbecslés, licit kerülne kiírásra, utána ez visszakerül a szeptemberi vagy októberi ülésre és 
akkor döntenek az értékesítésről, addig a Műszaki Osztály megvizsgálja a beépítéssel 
parkolással, füvesítéssel, megközelíthetőséggel kapcsolatos dolgokat mindkét ingatlan 
vonatkozásában. 
 
 -Szavazásra tette fel Lukács Erzsébet képviselő indítványát. 
 
 A képviselőtestület az indítványt 2 igen, 6 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal nem támogatta. 
 3./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 Az előterjesztésben szerepeltetik, hogy az önkormányzat 
vagyonrendeletében mindkét ingatlan korlátozottan forgalomképes. Ez nem úgy működik, 
hogy képviselőtestületi határozattal átteszik a forgalomképes ingatlanok körébe, mert amíg 
intézmény-elhelyezési célt szolgál, addig csak korlátozottan forgalomképes lehet. Először 
meg kell oldani az intézmény elhelyezését, mikor üres, akkor lehet a forgalomképes 
ingatlanok körébe átsorolni a Kossuth u. 3. sz. alatti ingatlant. 
 
 -Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot és a kiegészítést. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 217/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület kijelöli értékesítésre a Koptik u. 2. szám 
alatti 1391/15. hrsz-ú (volt Mozi), és a Kossuth u. 3. szám alatti 
808. hrsz-ú (volt Tüdőgondozó) ingatlanát. 
A képviselőtestület megbízza a jegyzőt mindkét ingatlanra 
történő  értékbecslés elkészíttetésével. 

  A képviselőtestület megbízza a város vezetését, hogy a 
Református Egyházközséggel folytasson tárgyalást az 1391/15. 
hrsz-ú ingatlanra bejegyzett használati jog ügyében. 

 
                                               Felelős:     Fehér László polgármester 

                 Határidő:   2011. szeptember  30. 
 
Horváth Melinda képviselő az üléstermet elhagyta. 
 
 10./ Ingatlanok átsorolása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 
 29/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 
 vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2009. 
 (XI.20.) sz. rendelet módosításáról. 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 11./ Ság-hegy 3709/1. hrsz. és a 3711/1. hrsz-ú ingatlanokat  
 érintő út kialakítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 218/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület a Ság hegy 3709/1. és 3711/1. hrsz-ú ingat- 
 lanokat érintő út kialakításához szükséges földterületek lejegy- 
 zési eljárását kezdeményező 82/2011.(III.30.) sz. határozatát 
 visszavonja. 
 Egyúttal megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kemenes- 
 víz Kft szakembereivel a fenti úttal párhuzamos, a hegy felső 
 részén meglévő, önkormányzati tulajdonú út felújítása,  
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 személygépkocsival történő közlekedésre alkalmassá tétele  
 árajánlatát készíttesse el, és vizsgálja meg a Rendezési Terv 
 módosítása során a bővítésre tervezett útszakaszok minimális 
 szélességűre történő csökkentésének lehetőségét. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 Sebestyén Vilmos, a JOBBIK részéről: 
 
 -Celldömölkön, a Szentháromság tér felújítása során szökőkút 
fog létrejönni, amit nem tartanak méltó dolognak, ez esztétikailag egy újabb látványosság 
lesz, de a praktikumot nem fogja szolgálni. Sárváron, Szombathelyen mindenki számára 
elérhető nyilvános WC-ket tudnak fenntartani, a felújítás során Celldömölkön is ezekre 
szükség lenne. A városfejlesztés során lenne rá pénz, ebből ezek a tervezési tapasztalatok 
hiányoznak, ami egy nélkülözhetetlen dolog. 
-Az az igényük – amivel kapcsolatban korábban népi kezdeményezés is volt – hogy a 
Ligetben lévő Turul szobor a városközpontba kerüljön áthelyezésre. Úgy gondolja, ezt a 
városrehabilitáció kapcsán meg lehetne valósítani, látványos helyre kerülhetne ez a szobor. 
-2011. augusztus 11-én a JOBBIK celldömölki alapszervezete és a JOBBIK cigány bűnözés 
elleni demonstrációt tartott. Erre azért került sor Jánosházán és Celldömölkön, mivel több 
bejelentés érkezett azon cigány lakosság számára felróható bűncselekmények alapján, 
amelyek megtörténtek és valósak Magyarországon és Vas megyében is. Jánosházán 
kiskertekbe, idősekhez cigány lakosok betörnek, kertekből a terméseket elviszik. A rendőrség 
tehetetlen velük szemben, felróható számukra, hogy újlenyomatot sem vesznek. 2010-ben 
Jánosházán két magyar fiatalembert falunapkor megvertek, ami nem kapott sajtóvisszhangot. 
A jánosházi tüntetésre kevesen mentek el, aminek oka lehet, hogy az emberek féltek elmenni, 
és voltak olyanok, akik nem tudtak róla. Félnek az emberek, holott nem kellene, közösségben 
lehet élni, de mindenkinek vannak jogai és kötelességei, amit be kell tartani. A celldömölki 
demonstráción felszólalt Bana Tibor, a JOBBIK országgyűlési képviselője és Rába Kálmán 
Vas megyei képviselő, akik elmondták a problémákat. Az emberek fel vannak háborodva 
Celldömölkön és környékén. Egy átlagos családnál a szülők kevés fizetésből élnek, multi 
cégeknél dolgoznak nettó 70-80 e Ft-ért, ami nagyon kevés. Ezen szülők egy, maximum két 
gyermeket tudnak vállalni, iskolákban az étkeztetésért fizetniük kell, mivel szolgáltatást 
kérnek. Viszont vannak olyan cigány családok, akiknek nincs munkája, ők pedig jogosan 
mondhatják azt, hogy nem rendelkeznek jövedelemmel, nem tudják fizetni ezt az összeget. A 
magyar emberek nemhogy másokat, hanem saját magukat sem tudják fenntartani, mert 
vannak olyan devizahitelesek, akiknek a fizetéséből ezt levonják és ők sem rendelkeznek 
jövedelemmel és nem tudják finanszírozni a cigány gyerekek fenntartását. Úgy gondolja 
Celldömölkön is élnek cigány emberek, akik, ha nem is legális, de jövedelemmel 
rendelkeznek, lomizásból tartják fenn magukat. A magyar embereknek elfogyott a türelme, 
nem tud más népet eltartani. Egy kiút van ebből, a munkahelyteremtés, nemcsak a cigány, 
hanem a magyar ember számára is. Celldömölkön is alakultak munkahelyek. A Wewalka Kft  
annak idején hirdette, hogy európai uniós bérek lesznek. Ebből nem lett semmi, 2011-ben 
rabszolgasorban dolgoztatják a Kft-ben az itt élő magyar embereket, 70-80 e Ft-ért. Az 
osztrák vezető hátat fordított ezeknek az embereknek, annak idején Kiss Péter is adott állami 
támogatást a Kft létrehozásához. Ezekkel a cégekkel tárgyalni kell, indítványozta, hogy 
rendkívüli ülés keretében üljenek le pl. a Wewalka Kft, Kőnig Kft, Cellcomp Kft, Szire Kft 
vezetőivel. Nem gondolja azt, és nem személyeskedésnek szánja, hogy a Szire Kft-n belül, az 
ott kihasznált dolgozókat, megkapva az ottani bérüket, abból alpolgármester asszony eltudná 
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tartani a családját, vagy fenntartani az Audiját. Itt élnek olyan emberek, akiket meg kell 
menteni és olyan béreket biztosítani számukra, amivel el tudják tartani a családjaikat. Kérte, 
hogy rendkívüli ülés keretében tárgyaljanak ezekkel a vezetőkkel és próbáljanak meg az itt 
élő emberek számára normális munkakörülményeket és fizetéseket teremteni. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A tüntetés Jánosházásról szólt, ahonnét eljöttek Celldömölkre is, 
amit ezzel kapcsolatban elmondott, az nem tartozik rájuk, celldömölki dolgokban 
általánosságokat mondott, konkrétumokat nem. Európában komoly gondot okoz, hogy a 
cégek egymással szemben is versenyképesek legyenek. A celldömölki cégek a város életében 
munkahelyet teremtenek, iparűzési adót fizetnek. Nem hiszi, hogy a bérek alakulásába bele 
tudnának szólni és nem is lenne szerencsés, de azért a cégvezetőkkel konzultálni fog. 
Ha hitelesen szeretne Sebestyén úr politizálni, utána kellene nézni dolgoknak és úgy 
elmondani a véleményét. A Szentháromság téri parkot visszaállítják abba az állapotába, mikor 
a bencések megjelentek, tartoznak ennyivel az utódoknak, egy rendezett tér fog kialakulni, 
ahova annak idején szökőkutat is megálmodtak. A volt Tűzoltóság épületének hátsó részén 
nyilvános WC épül. A városmag rehabilitáció II. ütemében a Hunyadi emlékművel szembe 
kerül a Turul szobor elhelyezésre. Sebestyén úr két olyan dolgot rótt fel, amit intéztek és ha 
ennek utánanéz  el sem kellett volna mondania. Fél információk alapján próbálják a város 
lakosságát befolyásolni. Sebestyén úr soron kívüli felszólalását jelezte, a lehetőséget megadta 
számára, de a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a napirendtől eltérő hozzászólásokat 
írásban az ülés előtt 24 órával a polgármesterhez el kell juttatni. 
 
 12./ Galaczka Tibor (tervező) tulajdonosi hozzájárulás  
 kérése. 
  
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ezzel kapcsolatban az E-ON munkatársai szeretnének eljönni, 
ezért következő ülésen foglalkoznak a témával , kérte a folyó ügy napirendről történő 
levételét. 
 
 A képviselőtestület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal 
támogatta a folyó ügy napirendről történő levételét. 
 
 13./ Kisdobos utca út- és csapadékvíz elvezetésének  
 engedélyes terv árajánlat ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 Fehér László polgármester: 
 
 Egyeztetést fognak tartani a képviselőkkel, hogy melyek a 
legkardinálisabb utak, aminek a csapadékvíz-elvezetését, aszfaltozását, portalanítását kell 
megoldani. A műszaki osztály felé kéri, hogy ezt jelezzék, egyeztetés során javasolni fogja, 
hogy a Kisdobos utca is szerepeljen ezek között. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 219/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Celldömölk, Kisdobos utca út – és csapadékvíz elvezetésének 
terveztetését a Képviselőtestület jelenleg nem engedélyezi, elrendeli a 
város többi földútjának összeírását, majd ezt követően 
sorrendiséget állít fel és dönt arról, hogy mely utcák vonatkozásában 
kerülhet sor tervezési ajánlatok bekérésére. 
 

    Felelős :    Fehér László polgármester 
                                     Határidő :  folyamatos 
 
 14./ Rulírozó hitel fedezete. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 220/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A 60 millió Ft összegű rulírozó hitelkeret fedezeteként a Képviselő-
testület az alábbi ingatlanokat jelöli meg: 
- 1922/19 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, területe: 
9.999 m2 
- 1918/9 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, területe: 
9.061 m2 
- 1918/14 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan, területe: 
7.872 m2 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 15./ Támogatás-megelőlegező hitel futamidő hosszabbítás. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 221/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
  

A Képviselő-testület jóváhagyja a 200 millió Ft összegű a 
támogatás-megelőlegező hitel futamidejének meghosszabbítását 
az alábbiak szerint: 
Rendelkezésre tartási időszak:  
2011. május 3 - 2011. október 28-ig 
Lejárat napja: 2012. január 30. 
 

 Felelős:  Fehér László polgármester 
   Baranyai Attiláné dr. jegyző 

 Határidő:  azonnal 
 

 16./ ifj. Rozmán Ferenc celldömölki lakos közterület  
 használati ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
  
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Horváth Melinda képviselő az ülésterembe visszaérkezett. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Művelődési 
 Központ és Könyvtár igazgatója: 
 
 Ismertette a fogathajtó bajnoksághoz kapcsolódó programokat. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Az ÁTI telepen zajlik a Vulkán park építése, munkaterület 
átadás van, meg kell nézni, hogy abból területet tudnak-e biztosítani a vállalkozónak, ezért 
egy elvi hozzájárulásról van most szó. 
 
 3./ Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások 
 Bizottságának elnöke: 
 
 Ez a bajnokság a rendezőnek jelent bevételt? Nem az első eset, 
hogy térítésmentesen biztosítják a közterületeiket. 
 
 4./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
  
 Örülni kell annak, hogy ilyen rendezvények valósulnak meg, a 
hírverés, a reklám a városnak is jó.  A műszaki osztályvezetővel jártak a helyszínen, 6 ha 
szabad terület van, abból 2 ha használatát kérik, amit biztosítsanak a szervező számára, illetve 
meg kell nézni a közművek (víz, villany) kiépítését, valamint a fogatok elhelyezését hogyan 
tudják megoldani. 
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 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Úgy gondolja, ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban a 
vállalkozónak inkább plusz kiadása jelentkezik, a későbbiek során, viszont, ha bevétele 
képződik, azt a környék rendbetételére próbálja meg majd fordítani, hogy folyamatosan 
lehessen versenyt szervezni. 
 
 6./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
 A bizottság javasolta a közterület térítésmentes használatát, a 
vállalkozót kötelezzék arra, hogy a teherautók, fogatok biztonságos őrzéséről 
gondoskodjanak. A későbbiek folyamán el lehet gondolkodni, az áram, vízvételi lehetőség 
kiépítését követően, azok fogyasztásának áthárításáról, de ez a mostani dologra nem 
vonatkozik. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 222/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület hozzájárulását adja ifj. Rozmán Ferenc 
Celldömölk, Liszt F. u. 10. szám alatti lakos által 2011. szeptember 
18-án megszervezésre kerülő „C” kategóriás Felső-dunántúli 
Fogathajtó régiós Döntő- Országos Elődöntő bajnokság 
megrendezéséhez az alsósági Sportcsarnok nyugati oldala mellett lévő 
(2384/2, 2383. hrsz-ú) területek, a Bajcsy Zs. u. és a Hegyi u. 
találkozásánál lévő parkoló, és a Sportcsarnokhoz bevezető út (2388/3 
hrsz.) nyugati oldala felöli, valamint a volt ÁTI telep keleti oldalának 
– kb. 2 ha-, a Vulkán Park melletti önkormányzati területek 
térítésmentes használatához. A használat utáni rendbetétel, illetve az 
őrzés a szervező feladata. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 15. 

 
 17./ Lencsés Barnabás celldömölki lakos által szervezett  
 extrém sportbemutató közterület használati ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 A bizottság javasolta a közterület térítésmentes használatát, 
viszont fel kell hívni a szervezők figyelmét, mivel a búcsú előestéjén lesz ez a sportbemutató, 
aznap este fél 9-től a Szent Márton Otthonban vacsoráztatás lesz, addig az időpontig rendbe 
kell tenniük a területet. 
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 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 6 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 223/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület hozzájárulását adja Lencsés Barnabás 
 Celldömölk, Gábor Á. u. 27. 1/3. szám alatti lakos által  
 2011. szeptember 10-én 17.00 és 20.00 óra között Hip-Hop 
 Fest 2 néven extrém sport bemutatók és utcai kosárlabda 
 verseny megrendezéséhez szükséges közterület térítés- 
 mentes használatához a Celldömölk, Sági u. 18. sz. ingatlan 
 keleti és déli oldala mellett azzal, hogy a biztonságos közle- 
 kedés érdekében a Sági u. 18. déli oldala melletti út- 
 szakaszt 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 haszná- 
 lat utáni rendbetétel a szervező feladata. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 Határidő: 2011. szeptember 5. 
 
 18./ Korzó Internet Caffe vendéglátó ipari előkert ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette a kérelemben, határozati javaslatban foglaltakat. 
Felmerült bizottsági ülésen, ha a térre elhelyeznek dobogót, az alatta lévő térburkolat sérülhet, 
valamint mobilizálható napernyőket, nem lenne szerencsés. A vállalkozó ezt elfogadta, a 
kérelmét átdolgozza, a zöldterületről egy nagyobb dobogórendszert helyezne át a térre. 
Szeptember hónapban marad a jelenlegi területen, kéri, hogy a képviselőtestület ez évben még 
foglalkozzon ezzel a témával, hogy tudni lehessen, májustól mit, hogyan valósíthat meg. Ez a 
határozati javaslat így most visszavonásra kerül. 
 
 2./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Az üzletek, a vendéglátóegységek elé kipakolnak, amivel 
akadályozzák a gyalogos közlekedést. Megkérdezte, hogy erre van-e engedélyük, illetve 
fizetnek-e területfoglalási díjat és ki állapítja meg annak az összegét? 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Rendeletben vannak szabályozva a közterület-foglalási díjak, 
amit a műszaki osztály ellenőriz. Ha az üzletek kipakolnak, ezért közterület foglalási 
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engedélyt kérnek. Az, hogy ezzel a közlekedést akadályozzák-e, megvizsgálják és következő 
üléseken tárgyalni fogják. Most a kérelemmel foglalkoznak, amit a vállalkozó annyiban 
módosított, hogy szeptember hónapban marad a zöldterületen a dobogó, de komolyabb 
rendszerűt akar kialakítani a fenyőfa körül, ami által véleménye szerint a tér is rendezettebb 
lenne, ezt vizsgálja majd meg a képviselőtestület. 
 
 4./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Ha senki nem rakodhat ki a térre, az ABC felé 
terjeszkedhetnének, a zöldterületet bővítené, oda kipakolhatna. 
 
 5./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 Attól hangulatos egy tér, ha oda kirakodnak, véleménye szerint a 
kultúrház előtti tér is jól mutatna, ha ez a vállalkozó oda ki tudna pakolni és egy 
dobogórendszert alakítana ki. 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 A vállalkozó elmondta, hogy szeptemberben a jelenlegi 
területen marad, nem akar kitelepülni a fenyőfa köré, kéri, hogy a képviselőtestület idei évben 
ezt a témát tűzze napirendjére, a bizottsági ülésre eljön, szülessen a kérdésben döntés, hogy 
idei évben meg tudja a munkákat rendelni, hogy az jövő májusban elkészülhessen. Erről most 
nem szavaznak.  
Benkőné Remport Lilla képviselő részére készüljön egy tájékoztató, az egyéb közterület 
használatok mértékéről, a vállalkozások, üzletek hány m2-t használnak, abból az 
önkormányzatnak milyen összegű bevétele keletkezik. 
 
 19./ „Gurul a város” elnevezésű rendezvény közterület- 
 használati ügye. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Gyuricza Imre humánpolitikai szakreferens: 
 
 Ismertette a rendezvény keretében megvalósítandó programokat. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 A parkoló bizonyos része lezárásra kerülne? 
 
 3./ Gyuricza Imre humánpolitikai szakreferens: 
 
 Kb. 15 db parkolót érint. 
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 4./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 A bizottság javasolja a közterület térítésmentes használatát, az 
útlezárás, takarítás a szervező feladata, előző nap kell gondoskodni a terület lezárásáról. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és a javaslat alapján 7 igen,  
0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 224/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselőtestület hozzájárulását adja, hogy a „Gurul a város” 
elnevezésű rendezvény képviseletében Gyuricza Imre 
celldömölki lakos, mint szervező 2011. szeptember 10-én 
/szombat/ 8.30 és 11,30 óra között az Ifjúság téren felújításra 
került parkoló déli oldalán - játszótér felőli- lévő területét 
térítésmentesen használja azzal, hogy a biztonságos használat, a 
forgalom lezárás és a használat utáni rendbetétel a szervező 
feladata. 
 

 Felelős:  Fehér László polgármester 
 Határidő: azonnal az értesítésért 

                                                               beszámolásra: 2011. szeptember 30. 
 
 20./ Pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 
 30/2011.(VIII.31.) önkormányzati a rendelet a 2011. évi 
 pénzügyi tervről szóló 9/2011.(II.24.) sz. rendelet módosí- 
 tásáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 21./ Tájékoztatás fakivágásról. 
 
 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Karádi Mihály bizottsági elnök: 
 
 Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 225/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 1./ A képviselőtestület tudomásul veszi a Városfejlesztési és 
 Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörben – fakivágási 
 ügyekben – hozott döntésről szóló tájékoztatót. 
 
 2./ A képviselőtestület előírja feladatul a Városgondnokság  
 számára 50 db fa ültetését. 
 
 Felelős: Karádi Mihály bizottsági elnök 
              Bakó István, a Városgondnokság vezetője 
 
 Határidő: azonnal 
 
 22./ Celldömölk város közlekedésbiztonsági, forgalom- 
 technikai helyzetének áttekintése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Ismertette a határozati javaslatban leírtakat. 
 
 2./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 A Batthyány és a Kolozsvár utca kereszteződésében „STOP” 
tábla áthelyezése szükséges. 
 
 3./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 A Pozsonyi utcánál 30 km-es sebességkorlátozó tábla került 
kihelyezésre, amit nem tartanak be a közlekedés során, a Rendőrség részéről ezt ellenőrizni 
kellene. 
 
 4./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Ezt a bejárást az alsósági városrészen is kezdeményezni fogják. 
A Kodály úti lakótelep vonatkozásában folytassanak még tárgyalásokat, kerüljön vissza 
bizottságok elé. 
 
 5./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Arról beszélnek, hogy magasabb rendű legyen a Kodály út, de a 
jövő évi keret terhére történnének az előterjesztésben leírtak. A bejárásra minden képviselőt 
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meghívtak, valóban Alsóságon is át kell tekinteni ezeket a dolgokat, az előterjesztésben 
leírtakat problémaként vetették fel, ezekről nem most kellene dönteni, hanem jövő évben. 
 
 6./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 Az alsósági városrészben lakossági fórumon bejelentés érkezett 
a Hegyi utca Sági utca kivezető szakaszának beláthatatlanságáról, ezért kérték, hogy a 
villanyoszlopot vagy telefonfülkét helyeztessék át. A szakember azt a javaslatot tette, hogy 
tükör kerüljön felszerelésre. 
 
 7./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 Több probléma is van Alsóságon, most azért nem jelezte, mivel 
jövő évben valósulnának csak meg ezek a dolgok. 
 
 8./ Sebestyén Vilmos, a JOBBIK részéről: 
 
 Sok minden megújult a városban, a kamerarendszer kiépítése 
megtörtént, viszont nem üzemel, a Rendőrkapitányságra be van kötve, de képes információk 
oda nem jutnak be, ezért a celldömölki JOBBIK szervezete kéri, hogy azt tegyék 
működőképessé. A 2010/2011-es első negyedéves adatok alapján Celldömölkön a 
közbiztonság romlása, vagyon elleni bűncselekmények száma, betörések, lopások, több mint 
60%-al nőttek, ami ellen a kamerarendszer segítséget nyújtana, az emberek közbiztonságára is 
hangsúlyt kellene fektetni. 
 
 9./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 Amikor a városban a kamerarendszer kiépítése elkezdődött, 
akkor is az volt a véleménye, és kérték is a vállalkozókat, hogy annak az üzemeltetéséhez 
lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá, ne az önkormányzattól várják el annak a 
működtetését. Ha ezt megbeszélték a vállalkozókkal, utána lehet visszatérni a kérdésre. 
 
 10./ Sebestyén Vilmos, a JOBBIK részéről: 
 
 Úgy gondolja, ez a városnak lenne központi feladata. 
Celldömölk városban elegendő tehetős vállalkozó van, aki ezt ki tudná fizetni, közösen is fel 
tudnák velük venni a kapcsolatot. Az emberek vagyonvédelme érdekében ez elsőrendű dolog 
lenne, partner abban, hogy az itteni nagyvonalú vállalkozókkal ezt meg tuják valósítani és 
akkor nem a város költségvetését terhelné. 
 
 11./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Megkérdezte Sebestyén Vilmos úrtól, hogy a JOBBIK részéről 
támogatja-e Celldömölkön az önkormányzat, illetve a képviselőtestület munkáját? 
 
 12./ Sebestyén Vilmos, a JOBBIK részéről: 
 
 Úgy tudja támogatni a munkát, ami Magyarország és 
Celldömölk lakosságának az érdekét növeli, ezt támogatja a celldömölki JOBBIK. Globálisan 
mondja az egész dolgot, de a celldömölki lakosságra vetítve, úgy támogatják a dolgokat, ha a 
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celldömölki emberek érdekeit képviselik, viszont, ha ellenük mennek, akkor a celldömölki 
JOBBIK alapszervezete nem támogat semmit. 
 
 13./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Azt a kérdést tette fel, hogy Celldömölk Város 
Önkormányzatával egyet ért-e, mint celldömölki lakos? Polgármester úrnak javasolta azt 
Sebestyén úr, hogy a cigány bűnözés megelőzése érdekében tárgyaljanak, próbáljanak 
megoldást keresni. Találjanak megoldást arra, hogy együtt, Sebestyén úrral olyan 
összefogással keressenek fedezetet, támogatást, amiből a kamerarendszer kiépülhet. Az 
önkormányzat költségvetéséből nincs rá fedezet, pályázati lehetőség sincs, akkor mozduljanak 
meg és együttes erővel ennek a megvalósítására anyagi forrást szerezzenek, ha már annyira 
együtt szeretne működni a képviselőtestülettel. 
 
 14./ Sebestyén Vilmos, a JOBBIK részéről: 
 
 Vissza kell kanyarodni Celldömölkön a választással 
kapcsolatban történt dolgokra. Cigány szavazókat megetettek, megitattak a Trója étteremben, 
megfürdettek a Vulkán fürdőben, ami olyan gesztus egyes emberek részéről, amit egyes 
cigány emberek elfogadtak. Úgy gondolja ebben a városban a cigányság azon része, aki ebbe 
belement, az nem helyénvaló. Azok az emberek, akik összefognak ezekkel az emberekkel, 
menjenek a választások után is hozzájuk, mert hallani olyan cigány kisebbségi 
megnyilvánulásokat, hogy nem kaptak lakást, erre azt tudná mondani, hogy ezek az emberek, 
akiket megetettek, megitattak, menjenek el ahhoz a hölgyhöz és a szállodájában szállásolja el 
őket. Ezeket az embereket nem szabadna magukra hagyni a választás után sem, hanem törődni 
kell velük. 
 15./ Fehér László polgármester: 
 
 Felhívta Sebestyén úr figyelmét, hogy a hozzászólása nem a 
napirendi ponthoz tartozik. 
  
Megjelent egy 2010. évi kiadvány Radikális változás címmel a JOBBIK választási 
programjában, amelyben hitelesen be van vezetve a cigányság programja, ezt átnyújtotta 
Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetőnek. 
 
 16./ Fehér László polgármester: 
 
 Folytatta a képviselőtestület ülését. A 22. sz. folyó üggyel 
kapcsolatban a bizottság tagjai bejárást folytattak, ez az előterjesztés egy munkaanyag, amivel 
a jövő évi költségvetésnél kell foglalkozni, ezt még ki lehet egészíteni. 
Celldömölkön korábban volt egy kihelyezett kamera a főtéren, ami a rendőrséghez volt 
bekötve, ez elavult. A vasútállomás és környékének felújításával kapcsolatos pályázat során 
felmerült, hogy ott lenne egy kamerarendszer kiépítve egészen a városközpontig. Akkor 
celldömölki vállalkozók, kemenesaljai kistérség létrehozott egy alapítványt, ami által 
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére kerülhetne sor a városközpontban. A belügyminiszter úr 
megtiltotta a rendőrségeken a bekamerázási rendszereket. Vannak alapítványok, szervezetek, 
cégek, akik létrehozhatnak ilyen szolgáltatást. Egy vállalkozó ezzel kapcsolatban már 
megkereste. 
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 17./ Nagyné Ferenc Mirtill, a Humán Szolgáltatások  
 Bizottságának elnöke: 
 
 A bekamerázás nem sért-e személyiségi jogokat? 
 
 18./ Fehér László polgármester: 
 
 A bűnözéssel szemben úgy tudják felvenni a versenyt, hogy 
kamerákat helyeznek el. Javasolta a munkaanyagot kiegészíteni még azzal, hogy a Budai N. 
A. utcát tegyék egyirányúvá, ezt vizsgálják meg a műszaki osztály szakemberei. Erről a 
napirendi pontról nem szavaznak. 
 
 23./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
 módosított 6/2007.(III.29.) sz. önkormányzati rendelet  
 módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésként 
elmondta, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal szakmai véleménye szerint a gyermekvédelmi 
támogatás esetében csak a B./ variációt tartják elfogadhatónak, amikor jövedelmet vizsgálnak, 
azt nem, hogy alanyi jogon adjanak utazási kedvezményt a gyermekeknek. Kérte, a helyi 
újságot, televíziót, hogy a lakosságot tájékoztassák a rendeletben foglaltakról. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és a javaslat alapján 8 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeleteket alkotta: 
 
 31/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet a szociális igazga- 
 tásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007.(III.29.) önkor- 
 mányzati rendelet módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 32/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet a gyermek- 
 védelem helyi rendszeréről szóló 11/2000.(V.3.) önkor- 
 mányzati rendelet módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 24./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése a Ság  
 hegyen. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta és rendeleteket alkotta: 
 
 226/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület nyilvános licit útján értékesíti a tulajdonát 
képező Celldömölk, 3842. hrsz-ú „lakóház, udvar, gazdasági 
épület” megnevezésű ingatlanát. 
Kikiáltási ár: 15.310.000,-Ft. 

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

 
 33/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 
 tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
 helyiségek elidegenítéséről szóló 12/2003.(III.26.) 
 sz. rendelet módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 25./ Cellenergo Kft ügyvezetése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A képviselőtestület 
fogadja el, hogy a társasági szerződés módosítására kerüljön sor taggyűlés keretében, illetve a 
Dalkia Energia Zrt jelöltjét Kovács Attila személyében, valamint vállaljon arra 
kötelezettséget, hogy 30, de legkésőbb 60 napon belül a képviselőtestület az általa jelölt 
ügyvezető személyéről tájékoztatja a tulajdonostársukat. 
 
 2./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Mennyi plusz költséget fog ez jelenteni a szolgáltatást igénybe 
vevőknek? Van-e lehetőség a hőfokszabályzók felszerelésére azokban az épületekben, ahol 
van távhőszolgáltatás, mivel ez megtakarítást jelenthetne éves szinten, motiválva lennének a 
fogyasztók arra, hogy csak azokat a helyiségeket és csak abban az időszakban fűtsék, mikor 
otthon tartózkodnak. 
 
 3./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A társasházak és a szolgáltató döntése ez, mint önkormányzat, 
csak a cég életével foglalkoznak, ezekkel a közvetlen dolgokkal, ami a szolgáltató feladata a 
fogyasztó irányába, ezt velük kell tisztázni. A Dalkia Energia Zrt részéről leírták, hogy ők az 
általuk jelölt ügyvezető bérét nem kívánják a gazdasági társaságra ráterhelni, náluk 
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munkaviszonyban lévő ügyvezetőt bíznak meg. Amit a cégnek kell viselni, az az eddigi 
ügyvezető két havi bére, vagyis arra az időre járó bér, ami a lemondás és a Gt. szerinti feladat-
ellátási kötelezettség között fennáll, továbbá a képviselőtestületnek el kell dönteni, ha a 
második ügyvezetőt jelöli, akkor az ő költségét a társasággal kívánja viseltetni vagy az 
önkormányzat maga viseli. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta fogadja el a képviselőtestület a kettő ügyvezetésről 
szóló javaslatot, kezdeményezzék erre vonatkozóan a társasági szerződés módosítását, 
valamint a Dalkia Energia Zrt által jelölt ügyvezető igazgatót Kovács Attila személyében. A 
képviselőtestület következő ülésén javaslatot tesz a második ügyvezető személyére, illetve 
Puklér Géza részére 100 e Ft kifizetését javasolja a felmondásától számított időre, amit a Kft 
költségvetéséből kell megoldani. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és a javaslat alapján 8 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 227/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 1./ A képviselőtestület elfogadja a Dalkia Energia Zrt javaslatát 
 a Kft kettős ügyvezetéséről. 
 
 2./ A képviselőtestület hozzájárul – Puklér Géza ügyvezető le- 
 mondására tekintettel – Kovács Attila, Budapest Szugló u. 64. 
 szám alatti lakos Cellenergo Kft ügyvezető igazgatóvá történő 
 megválasztásához 2011. szeptember 1-től határozatlan idő- 
 tartamra, díjazás nélkül. 
 
 3./ A képviselőtestület a második ügyvezető személyére követ- 
 kező ülésén javaslatot tesz. 
 
 4./ A képviselőtestület javasolja a Cellenergo Kft taggyűlése 
 felé, hogy Puklér Géza részére a felmondásától számított két 
 hónapra 100 e Ft/hó összegű bér a Cellenergo Kft részéről 
 kerüljön kifizetésre. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
 
 dr. Hettmann Károly kérelme. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 A bizottság javasolta, hogy a máshonnan nem megközelíthető 
boltok, kereskedelmi egységek, a KMKK-hoz rakodás céljából érkező autók bemenetelét 
engedélyezik úgy, hogy egy-vagy kettő parkolóőr szerkezetet kell ott elhelyezni, és csak a 
rakodás idejére lehessen behajtani. 
 
 2./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 A Lakberendezési Áruház, illetve az üzletsorok mögötti 
területen van olyan parkoló, ahol az van kiírva, hogy kivétel áruszállítás. Azt miért nem 
használhatják addig, míg nincs áruszállítás? 
 
 3./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Van olyan vállalkozó, aki Budapestről hozza az áruját, ha ezt 
megengedik, akkor ők nem fognak tudni hova parkolni. 
 
 4./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A Lakberendezési Áruház mögötti területen egy sáv került 
kialakításra, úgy, hogy az üzlet nyitva tartási idejében történhet áruszállítás. Ezzel 
foglalkozhatnak, amennyiben kevés lenne az a parkoló mennyiség, amit kialakítottak 
általános használatra, ezzel tudják bővíteni a parkolási lehetőséget, hogy áruszállítási időn 
kívül időszakban is megengedik a parkolást. Ezt bizottsági ülés keretében megvizsgálják. 
 
 5./ Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások 
 Bizottságának elnöke: 
 
 Az áruszállítás folyamatos, nehéz bizonyos üzleteknél órához 
kötni, ezért van a lezárás is, nem hiszi, hogy azt a lakosság számára biztosítani kellene. 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette a kérelemben foglaltakat. Az üzletek mögötti 
aszfaltos részen a parkolási lehetőséget a műszaki osztály megvizsgálja. Celldömölkön is az 
az elképzelés, hogy a kultúrház környéke sétáló utca legyen, oda autók ne hajthassanak  be. A 
bizottság véleménye, hogy erre a díszkő térre autóval behajtani nem lehet, csak áruszállítás 
miatt, azok közül is, akik arra engedélyt kapnak. Az, hogy oda a mentők, tűzoltók hogyan 
tudnak bemenni, a szakemberek megvizsgálják. Megváltozott a város központja, oda 
személyautók nem mehetnek be, csak bizonyos korlátokkal. 
 
 A képviselőtestület a javaslat alapján 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 228/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület elrendeli a dr. Géfin tér Ifjúság tér felőli 
bejáratának parkolóőr szerkezettel történő lezárását. A 
szerkezethez csak a KMKK és azon üzletek kapjanak kulcsot, 
amelyek csak a térről tölthetők fel. A téren a gépjárművek 
kizárólag a ki- és berakodás időtartama alatt tartózkodhatnak. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. 

 
 27./ Pályázat létszámleépítések miatti kiadások csökken- 
 tésére. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 229/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./ A Képviselőtestület pályázatot ad be a 2010. szeptember 30-a után 
előírt és végrehajtott létszámleépítésekkel kapcsolatos költségei 
részbeni csökkentése érdekében. 
 
2./ A képviselő-testület kinyilatkoztatja, hogy a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyeken foglalkoztatottak - jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására a helyi 
önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, 
az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében 
az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség, és az 
intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata 
függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt 
járó létszámcsökkentésről. 

 
3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt 2011. szeptember 27-ig 
készítse el és nyújtsa be a pályázatot, az alábbi megszüntetésre kerülő 
munkakörök vonatkozásában: 
Intézmény  
Városgondnokság gépkocsivezető 
Városgondnokság pénztáros 
KMK és Könyvtár népművelő 
Celld.Városi Ált. Iskola és EPSZ konyhai kisegítő 
Celld.Városi Ált. Iskola és EPSZ konyhai kisegítő 
Celld.Városi Ált. Iskola és EPSZ tanító 
Celld.Városi Ált. Iskola és EPSZ napközis nevelő 
Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskola 

szakoktató 
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Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskola 

pedagógus 

Összesen 9 fő 
 
Felelős: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
Határidő: 2011. szeptember 27. 

 
 28./ Jegyzői pályázat kiírása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 2013. 
januárjától a közigazgatásban komoly változások várhatók, ezért kérte Jegyző asszonyt, 
gondolkodjon el azon, hogy még egy évig dolgozzon, de kérte, hogy indítsák el jogviszonya 
megszűntetését. Tudomásul veszi döntését, jó szakmai gyakorlattal, tudással rendelkező 
személy, akinek a munkája hiányozni fog. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 230/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./ A képviselő-testület a  köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 17. § (2) bek. g. pontja alapján  2011. 
december 15. napjával felmentéssel megszűnteti Baranyai 
Attiláné dr. jegyző közszolgálati jogviszonyát azzal, hogy 
felmentési idejének felére, 2011. november 16. és 2011. 
december 15. közötti időszakra mentesíti a munkavégzés alól. 
 
2./ A képviselőtestület pályázatot ír ki a jegyzői munkakör 
betöltésére az alábbiak figyelembevételével: 
- közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan 
- pályázati feltételek: büntetlen előélet, magyar 

állampolgárság, cselekvőképesség, főiskola, 
igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori 
képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser 
szakképesítés, közigazgatási szakvizsga 

- pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 10. 
- pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 31. 
- munkakör betöltésének időpontja: 2011. december 16. 
- illetmény: Ktv. rendelkezései szerint 

 Felelős: Fehér László polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

 28./ Szentháromság téren pavilonok elhelyezésének kérdése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 A vállalkozók a két pavilon kialakítását saját költségükön 
valósítanák meg, ami után éves bérleti díjat fizetnének, ami bevételt jelenthet az 
önkormányzatnak, mivel hosszú távra gondolják ezt a dolgot. A vállalkozóknak szakhatósági 
engedélyeket kell beszerezni a működtetéshez. A Kemenesvíz Kft 2 millió Ft-ot kap minden 
évben fejlesztéshez, a kiépítések összegét megelőlegezhetné. Bizottsági ülésen két pavilonról 
volt szó, viszont most négy kerülne kialakításra. El kell dönteni, hogy azt a két pavilont, 
illetve négyet kiadják-e vállalkozóknak hosszú távra vagy  alkalmakkor, szezonális jelleggel.   
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 A négy pavilon elhelyezését személye kérte, a testület eldönti, 
hogy abból hányat akar megvalósítani. Ezt liciten meg kell hirdetni, el kell dönteni, hogy télen 
is árulnak ott, mennyi legyen a bérleti díj összege. Támogatja, hogy ilyen pavilonok ezen a 
téren megvalósuljanak. Ennek a költségeit meg kellene előlegezni, a kérdés az, hogy miből, 
illetve kettő vagy négy pavilon legyen, valamint az elhelyezésükre is javaslatok kellenek.  
 
 3./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A Kemenesvíz Kft-nek van forrása abból, hogy közműfejlesztési 
díjakat szed be bizonyos cégektől, annak a terhére tudják végezni a hálózatfejlesztési 
munkákat. A Kft tulajdonosának kell eldönteni, hogy mire használják fel a beszedett 
közműfejlesztési hozzájárulást, viszont vannak olyan futó projektjeik, ahol ezekkel 
számolnak, pl. a Kemenes Vulkán Park szennyvízcsatlakozási lehetőség kiépítése. Ez a forrás 
véges, de el lehet dönteni, hogy mire használja fel az önkormányzat. A Villkász Kft-től 
érkezett ajánlat elektromos áram ellátásával kapcsolatban, az E-ON-on keresztül lehetne 
finanszírozást találni, ami tárgyalást igényel. Jó lenne tudni, hogy milyen jellegű 
vállalkozások települnének a térre, mivel nem biztos, hogy mindenhova szükséges szennyvíz. 
A pavilonok egységes terv és kivitelezés alapján kellene, hogy készüljenek, az 
önkormányzatnak egy pályázatot is ki kell írni, fel kell mérni, hogy kik érdeklődnek ezután. 
 
 4./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Az ötlet támogatandó, a pénzügyi forrást kellene előteremteni. A 
Szentháromság tér 4 oldalán egy csőhálózatban lenne víz és villany, aminek a kiépítése kb. 
3,6 millió Ft-ot jelent. Az, hogy most négy pavilonról beszélnek, ez a későbbiekben 
többszörösíthető, javasolja elfogadásra. A csapadék és szennyvíz bekötést el kell végezni, 
mert nem tudják, hogy mire adják ki a pavilonokat. Véleménye szerint nemcsak a Villkász 
Kft-től kell ajánlatot kérni, hanem más cégektől is. 
 
 5./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 A bizottság a műszaki osztállyal egy hasznosítási pályázatot 
kidolgozhat, csak olyan vállalkozások számára adnák bérbe a pavilonokat, akik több éves 
üzemeltetésben gondolkodnak. Egy hasznosítási pályázattal a költségeit is elő tudják 
teremteni. 
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 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Ezen a téren szükségesek a pavilonok, aminek a pénzügyi 
fedezetét kell megtalálni. A képviselőtestület fejezze ki szándékát, hogy áram és vízellátás 
legyen a téren, a Kemenesvíz Kft-vel tárgyaljanak, hogy milyen formában történjen a 
kialakítás, aminek előfordulhat, hogy a költségeit meg kell előlegeznie.  
 
 -Szavazásra tette fel, hogy foglalkoznak a pavilonok kérdésével, 
rendeljék meg a kialakítást, a képviselőtestület hatalmazza fel a város vezetését, Jegyzőt, 
műszaki osztályvezetőt, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnökét, hogy folytasson 
tárgyalást a fedezet biztosításával kapcsolatban, utána kerüljön hasznosítási pályázat kiírásra. 
 
 A képviselőtestület a javaslat alapján 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 231/2011.(VIII.30.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 1./ A képviselőtestület a helyszínrajz szerinti helyekre a Szent- 
 háromság téren 4 db közműcsatlakozási pontot (elektromos, 
 víz, szennyvízcsatorna) építtet ki pavilonok telepítése céljából. 
 
 2./ A képviselőtestület felhatalmazza a város vezetését a  
 kiépítés költségeivel kapcsolatos tárgyalás lefolytatására. 
 
 3./ A képviselőtestület felkéri a Jegyzőt a bérbeadásra vonatkozó 
 pályázati felhívás előkésztésére. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
              Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Határidő: azonnal, 3./ pont tekintetében: 2011. november 30. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést 19 órakor 
bezárta és bejelentette, hogy a képviselőtestület a továbbiakban zárt ülést tart. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Baranyai Attiláné dr.       Fehér László 
       jegyző       polgármester 


