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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestü-
letének 2011. december 15-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai 
Bernadett, Erdélyi Antal, Horváth Melinda, Karádi Mihály, dr. Kovács Zoltán, Lukács 
Erzsébet, Nagyné Ferencz Mirtill, Söptei Józsefné, dr. Várnai Levente képviselők, Baranyai 
Attiláné dr. jegyző. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat igazgatója, 
Danka Adél, a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ igazgatója, Gasztonyiné Fódi 
Zita, a Városi Óvoda vezetője, Bakó István, a Városgondnokság igazgatója, Pálné Horváth 
Mária, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, Enyinginé dr. Batári 
Borbála aljegyző, Farkas Gábor, Orbán Dóra, Dummel Ottó osztályvezetők, Kiss Lilla belső 
ellenőrzési vezető, dr. Zömbik Viktória jogi szakreferens, továbbá 10 fő a lakosság részéről. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelentek. Megállapította, hogy a 
megválasztott 11 képviselő az ülésen jelen van, így az határozatképes, azt megnyitotta. 
Elmondta, hogy kiosztásra került a 14. sz. folyó ügyhöz egy kiegészítés, kérte 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./ Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
 2012. évi munkaterve. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 3./ Folyó ügyek 
 
 1./ A kórház területén lévő konyha Népjóléti Szolgálat általi  
 működtetése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 
 



2 
 

 2./ Kemenesaljai Egyesített Kórház alapító okiratának  
 módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 3./ Intézmények pótelőirányzati kérelme. 
  
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 4./ Vulkán fürdő jegy- és bérletárai. 
  
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 5./ Sportcsarnokok bérleti díjai. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 6./ A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről,  
 valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008.(IX.3.) sz.  
 önkormányzati rendelet módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 7./ Nemeskocs Község Önkormányzatának kérelme. 
  
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 8./ Kérelem bérleti jogviszony meghosszabbítására. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 9./ Kérelem. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 10./ Pavilonok elhelyezése a felújított Szentháromság téren. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 11./ Forgalmi rend változási ügy a Budai Nagy Antal utcában és  
 a Hollósy Jusztinián téren. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 12./ Ság hegy 3696. hrsz-ú közút felújítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
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 13./ Tájékoztatás az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének  
 lehetőségéről, valamint a Helyi adókról szóló törvény  
 módosításáról. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 14./ Pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 A képviselőtestület a napirendet 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és  
 a két ülés között történtekről. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 A beszámoló írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A két ülés között történtekről az alábbiakban tájékoztatta a 
képviselőtestületet: 
-Elmondta, hogy dr. Nagy Lajossal, a Megyei Markusovszky Kórházat működtető Zrt 
vezérigazgatójával, képviselőkkel, kórház szakembereivel folytattak egyeztetést a kórház 
jövőbeni működtetési lehetőségeiről. Az biztos, hogy jelen struktúrában a Kemenesaljai 
Egyesített Kórház nem fog működni. A képviselők az ezzel kapcsolatos iratanyagot 
megkapták, a témában 2011. december 21-én zárt képviselőtestületi ülést fog összehívni. 
December 
1. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárában 

tartott sajtótájékoztatón köszöntötte a jelenlévőket. A sajtótájékoztatót a könyvtár 
vezetője és a Balassi Intézet képviselője tartotta a Magyarság Évfordulónaptárával 
kapcsolatosan. 

2. A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő mellett a JUFA letette az alapkövét a tervezett 
szállodának és kempingnek. Az alapkőletétel alkalmából köszöntötte a beruházást, és a 
fejlesztést végrehajtó cég ügyvezetését, a befektetőket. 

3.  Izsákfán az idősek napja alkalmából szervezett karácsonyi ünnepségen vett részt. A 
rendezvényt az alsósági-izsákfai részönkormányzat szervezte. 

3. A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége Visegrádon tartott közgyűlésén 
Karádi Mihály bizottsági elnök képviselte a várost  

6.  Kovács József rendőrkapitány nyugdíjba vonulása után megbízott városi 
rendőrkapitányként Erőss Elemér rendőr alezredes tett bemutatkozó látogatást. 

7. Vas Megye Közgyűlésének ülésével kapcsolatosan a Megyeházán tanácsnoki, majd 
bizottsági értekezleten vett részt. 

  8. A csömöri székhelyű, celldömölki kirendeltséggel a fogyatékkal élők számára 
működtetett üzem képviselőjével, Pravda Bélával folytattak egyeztető tárgyalást. 

9. A Vas Megye Közgyűlésének soros ülésén vett részt. 
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10.  Alsóságon, a részönkormányzat által szervezett idősek karácsonyi ünnepségére volt 
hivatalos. 

12. Celldömölki vendéglátóhelyek – a Trója, a Sörgödör és a Viol-Pub – vezetőivel 
egyeztettek a vendéglátóegységek működésével, a zajszint korlátozásával 
kapcsolatban. 

13.  A TÖOSZ éves közgyűlését tartotta Budapesten, ahol Karádi Mihály bizottsági elnök 
képviselte a várost. 

15. Délelőtt dr. Tánczi Mihály, megbízott megyei rendőrkapitány mutatta be a jövő év 
elejétől celldömölki városi rendőrkapitányi megbízással rendelkező dr. Palkó Andrea 
alezredest, bűnügyi osztályvezetőt. 

  
-December 17-én lesz a negyedik gyertyagyújtás, 18-án pedig jótékonysági koncert, a 
rendezvényekre mindenkit várnak. 
-A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület december 22-én játszóház rendezvényt, 
illetve a kultúrházban koncertet szervez. 
 
 2./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 A ligeti Bisztrónál a tábla elhelyezése megtörtént, illetve a 
Batthyány-Kolozsvár utcák kereszteződésénél a két Stop tábla áthelyezésre került, 
megköszönte a Műszaki Osztály, illetve a Városgondnokság munkáját. 
 
 3./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 Megköszönte mindazok segítségét, akik az idősek napja 
alkalmából megtartott karácsonyi ünnepség megszervezésében közreműködtek. 
 
 4./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 A vendéglátóegységek működésével kapcsolatban az egyeztetés 
megtörtént, amelyen Erőss Elemér rendőr alezredes, a Trója Étterem tulajdonosa, a Viol-Pub 
működtetője vett részt. A rendőrség részéről ígéretet kaptak, hogy a készenléti rendőrség adott 
esetben bevetésre kerül, valamint feljelentések fognak történni a garázdálkodókkal szemben, 
akik a lakóközösség nyugalmát zavarják. A vendéglőt működtetők is elkövetnek mindent 
annak érdekében, hogy a zárórát betartsák, hangszigetelést megoldják, így a probléma talán 
megoldódik. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 -A JUFA Ungarn Kft részéről kérik a képviselőtestület 
támogatását, hogy a szálloda és a kemping alapozása elindulhasson. 
 
 A képviselőtestület a kérelmet 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
szavazattal támogatta. 
 
 -A Bölcsőde vezetője jelezte, hogy 2011. december 22-én és 
december 23-án a szülők nem kérték gyermekük bölcsődei ellátását, ezért kéri, hogy a 
bölcsőde ezen idő alatt zárva tarthasson, leállást engedélyezését. 
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 A képviselőtestület a kérelmet 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal támogatta. 
 
 -Czupor Attila a rádió helyi koordinátora az alábbi kéréssel 
fordult a képviselőtestülethez. A Mária Rádió nonprofit Kft, amely Celldömölkön is 
önkéntesek áldozatvállalásával végzi feladatát, küldetését. A műsorszolgáltatáson kívül ennek 
a tevékenységnek egy területe a rádió népszerűsítése, megismertetése. Ezt az önkéntesek egy 
rádiós stand mellett végzik közterületen elsősorban szóróanyagok osztásával. Ez a feladat kb. 
1 m2 helyet igényel. Ennek megvalósítása alkalomszerűen történik. Ezen célból kérik a város 
közterületeit térítésmentes használatra úgy, hogy ezzel a forgalmat és városi programokat nem 
zavarják. A tevékenység hanghatásokkal nem társul, hangosító technikai eszközöket nem 
használnak. Az engedélyt 2011. december 16-tól 2012. június 15-ig kérik. 
 
 A képviselőtestület a kérelmet 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal támogatta. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és a kiegészítések alapján, a 
napirend során ismertetett szavazati arányokkal a következő határozatot hozta: 
 
 320/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület elfogadja a lejárt határidejű határozatok  
 végrehajtásáról és a két ülés között történtekről szóló beszá- 
 molót. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
 
 a./ A képviselőtestület a 292/2011.(XI.30.) sz. határozatát 
 az alábbiakkal egészíti ki: 

 „A képviselőtestület hozzájárulását adja, hogy a JUFA Ungarn Kft. 
a Celldömölk 1922/15 és 1922/1 hrsz-ú ingatlanokon 
megvalósítandó ifjúsági és családi szálláshely fejlesztése, valamint 
kemping fejlesztése projektek nyitó rendezvényén az alapkövet 
letegye és a beruházás keretében létrehozandó épületek alapozását 
megkezdje.” 
A határozat egyebekben változatlan marad. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
b./ A Képviselő-testület javasolja az intézmény fenntartójának,  
engedélyezze, hogy a Bölcsőde 2011. december 22-én és 2011. 
december 23-án zárva tarthasson.  
 
Felelős : Baranyai Attiláné dr. jegyző 
  Csizmaziáné Hubert Mária igazgató 
 
Határidő: azonnal 
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c./ A képviselőtestület hozzájárul, hogy a Mária Rádió Nonprofit 
Kft Celldömölk város közterületeit – Szentháromság tér, dr. Géfin 
L. tér, Hollósy, Ifjúság, Iskola tér, Szabadság tér, Sági u., 
Széchenyi, Kossuth u. - 2011. december 16-tól 2012. június 15-ig 
térítésmentesen használhassa. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
2./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
 2012. évi munkaterve. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 321/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a 2012. évi munkatervét az előterjesztés 
mellékletében foglalt tartalomnak megfelelően elfogadja.  

 
    Felelős: Fehér László polgármester 
    Határidő: 2012. január 1. 
 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Folyó ügyek: 
 
 1./ A kórház területén lévő konyha Népjóléti Szolgálat általi  
 működtetése. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor titkársági osztályvezető: 
 
 Bizottsági ülésen felmerült, hogy az átszervezés 2011. december 
16-tól valósuljon meg, viszont munkajogi kérdések miatt javasolta, hogy a képviselőtestület 
ezt a döntést 2012. január 1-től hozza meg olyan formában, hogy a kórházban ez a feladat-
ellátás megszűnik és a Népjóléti Szolgálat fogja üzemeltetni a konyhát, az ott dolgozók 
átkerülnek a Népjóléti Szolgálathoz, az áthelyezési okmányok, kiértesítések miatt erre az 
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időre szükség van. A műszaki osztály elindította a telekalakítást, önálló helyrajzi számon az 
ingatlan külön szerepelhessen. Lehetőség van arra, hogy az épületet társasházi formában ezen 
eljárás keretében meg lehessen bontani, így ketté lehet választani a Népjóléti Szolgálat, illetve 
a kórház által használt területeket, ami januárban készül el várhatóan. Ezen időpontig olyan 
javaslat született, hogy a teljes épület használója a Városgondnokság legyen, a meghatározott 
részeket adnák bérbe az előterjesztésben leírtak szerint térítésmentesen egyrészt a Népjóléti 
Szolgálatnak, másrészt a kórháznak. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és a kiegészítés alapján 11 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

 322/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1./ A képviselőtestület elrendeli, hogy a Kemenesaljai Egyesített 
Kórházban a konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
szűnjenek meg, az ellátottak élelmezését a kórház a Népjóléti 
Szolgálat útján oldja meg. 

 
2./ A képviselő-testület engedélyezi a Népjóléti Szolgálatnak a 
konyha törvényes működéséhez szükséges eszközök, 
berendezések beszerzését, szükséges munkák megrendelését. A 
szükséges forrást a képviselő-testület az intézmény 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
3./ A képviselő-testület a konyha épületének kezelőjéül a 
Városgondnokságot jelöli ki azzal, hogy az épület konyha és 
étterem részét a Népjóléti Szolgálat, az épület egyéb helyiségét a 
Kemenesaljai Egyesített Kórház bérleti díj-mentesen, de 
rezsiköltségek megfizetése mellett használja. 
 
4./ A képviselő-testület elrendeli a Kemenesaljai Egyesített 
Kórház létszámának 8 fővel történő csökkentését (1 fő 
élelmezés-vezető, 1 fő élelmezési raktáros, 3 fő szakács, 3 fő 
konyhai kisegítő), és ezzel egyidejűleg a Népjóléti Szolgálat 
létszámának 8 fővel (1 fő élelmezés-vezető, 1 fő élelmezési 
raktáros, 3 fő szakács, 3 fő konyhai kisegítő) történő emelését. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Csizmaziáné Hubert Mária igazgató 
  Dr. Farkas Péter igazgató 
 
Határidő: 2011. december 31. 

 
 2./ Kemenesaljai Egyesített Kórház alapító okiratának  
 módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 323/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

 A Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kemenesaljai Egyesített Kórház  alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 -6./ pontját hatályon kívül helyezi 

 -8./ pontból törli „2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
 bekezdésében b.) pontjában meghatározott jogok tekintetében az  
 irányító szerv” szövegrészt; 

-8./ pontban szereplő „Vezető kinevezési rendjét” tartalmazó 
rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az igazgatót, az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét Celldömölk 
Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázat útján, 
határozott időtartamra (legfeljebb 5 évre) bízza meg, de döntéséhez 
köteles kikérni az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa, 
valamint a megyei közgyűlés elnökének véleményét.” 
-11./ pont:  Az intézmény feladatai megnevezés után törli a következő 
szövegrészt: „ Az intézmény pénzügyi elszámolásait az alábbi 
szakfeladaton látja el. 
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolási szakfeladat.” 
-11./c./ pontjának „Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási 
Hivatal Vas Megyei Kirendeltsége” szövegrésze helyébe az alábbi 
szövegrész lép: „Vas Megyei Kormányhivatal” 

 -11/d. pontból törli a „Celldömölk, Nagy S. tér 3.” sz. alatti telep- 
 helyet; 

-12./ a./ pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési 
jog: 
a./ A celldömölki telephelyek tekintetében a vagyont Celldömölk 
Város Önkormányzatának vagyonáról, vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló hatályos rendelete tartalmazza.  

 -a 13./ pontban szereplő meghatározás helyébe az alábbi szöveg- 
 rész kerül: 
 „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” 
 -a 14./ pont rendelkezése helyébe az alábbi szöveg kerül: 

„Az intézmény valamennyi telephelyén a közfinanszírozott ellátás 
céljára le nem kötött kapacitásainak hasznosítása érdekében, az 
alapfeladat ellátását segítő tevékenységeket végezhet. Ennek 
keretében az intézmény az alapfeladataival összeegyeztethető 
vállalkozási tevékenységet folytathat, ellenérték fejében, üzletszerűen 
nyereség- és vagyonszerző tevékenységet végezhet, amely különösen:  
a) alaptevékenységének megfelelő, illetve egyéb szakterületeken 
végzett egészségügyi szolgáltatás,  
b) alaptevékenységéhez kapcsolódó egyéb tevékenység,  
c) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiskereskedelem.  
A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti az intézmény 
alapfeladatának ellátását. A vállalkozásból származó bevétel mértéke 
nem haladhatja meg az intézmény költségvetésében tervezett 
összkiadásának 33%-át. A konkrét tevékenységet az intézmény 
kizárólag az alapítók előzetes hozzájárulását követően végezheti." 
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 -az alapító okirat 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjai 6., 7., 8., 
9., 10., 11., 12., 13., 14. pontra változnak. 
 A képviselőtestület a 177/2011.(VI.29.) sz. határozat 6./ pontját 
hatályon kívül helyezi. 
 

 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
  
 3./ Intézmények pótelőirányzati kérelme. 
  
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 324/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület az alábbi pótelőirányzatok biztosítását 
jóváhagyja az intézmények számára: 
- a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár részére 
1 000 000 Ft,  
- a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola részére 
1 762 000 Ft. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Pálné Horváth Mária intézményvezető 
  Sipos Tibor intézményvezető 
   
Határidő: azonnal 

 
 4./ Vulkán fürdő jegy- és bérletárai. 
  
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 A fürdő életét három körülmény változtatja meg, aminek a 
többletterheit az üzemeltető kénytelen egy részében a fürdőlátogatókra áthárítani, ezek az 
ÁFA változás, az elektromos áramra vonatkozó rendszerhasználati díj változása, minimálbér 
emelkedése. Ezért javasoltak az esti órákban minimális nyitva tartás csökkentést, ami a 
rezsiköltségek csökkentésére irányulna, valamint a belépőjegyekben, konferencia 
terembérletben, egyéni úszásoktatásban kisebb emelést.  
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 2./ Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A határozati javaslat 2./ pontjával kapcsolatban elmondta, hogy 
a képviselőtestületnek szándékában áll üzemeltetésre vonatkozó gazdasági társaság 
létrehozása. A fürdő üzemeltetés szempontjából nem volt célszerű, hogy évente került 
hosszabbításra az üzemeltetési szerződés. Javasolta, hogy a működtető gazdasági társaság 
létrehozásáig, annak a cégbírósági bejegyzéséig, legfeljebb 2012. december 31-ig 
hosszabbítsák meg a szerződést. Amennyiben ez a gazdasági társaság nem jön létre akkor 
december 31-ig van szerződésük. 
 

 A képviselőtestület az előterjesztés és a javaslat alapján 11 igen, 
0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

 325/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A képviselőtestület  a Vulkán fürdő belépőjegyeinek árát 
2012. január 1-től az alábbi táblázat szerint határozza meg: 

 Felnőtt Nyugdíjas Gyerek 
Napi (nyitástól 
váltható) 
Délutáni (13.00 órától 
váltható) 
Esti (17.00 órától 
váltható) 

1.400.- 
 

1.250.- 
 

850.- 

950.- 
 

850.- 
 

650.- 

600.- 
 

550.- 
 

450.- 

Celldömölki lakosoknak 
Napi (nyitástól 
váltható) 
Délutáni (13.00 órától 
váltható) 
Esti (17.00 órától 
váltható) 

1.200.- 
 

1.050.- 
 

750.- 

800.- 
 

750.- 
 

600.- 

550.- 
 

500.- 
 

400.- 

Családi kedvezményes belépőjegyek (minimum 3 fő egy idejű 
belépésénél, melyből legalább 1 fő 3-18 év közötti) 
Napi (nyitástól 
váltható) 
Délutáni (13.00 órától 
váltható) 
Esti (17.00 órától 
váltható) 

1.250.- 
 

1.100.- 
 

780. 

850.- 
 

780.- 
 

630.- 

580.- 
 

520.- 
 

430.- 

2 órás „úszójegy”  
szekrénnyel                            950.-               700.-               600.- 
Celldömölki 
lakosoknak 

850.- 600.- 530.- 

Pótdíj 1-30 perc 
időtúllépés miatt 

160.- 90.- 90.- 

Pótdíj 30 percet meghaladó időtúllépés miatt: kiegészítés napi 
belépőre 

 
Konferencia terem  
-0-3 óra 
-3-6 óra 
-egész nap 

7.000.- 
11.500.- 
15.000.- 
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Egyéni úszásoktatás (10 alkalom) 
-felnőtt, nyugdíjas 
-gyermek 

 
24.000.- 
19.000.- 

 
2./ A képviselőtestület a Vulkán fürdő üzemeltetési szerződését 
2012. december 31-ig meghosszabbítja azzal a feltétellel, 
amennyiben a képviselőtestület a fürdő üzemeltetésével 
gazdasági társaságot kíván megbízni, a szerződés azonnali 
hatállyal megszűnik. 
 
 Felelős:     Fehér László polgármester 
                   Bakó István Városgondnokság vezetője 
 Határidő:  2012. január 1. 

 
 5./ Sportcsarnokok bérleti díjai. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 A használat mértékétől, napi időtartamától függően a 
Sportcsarnok üzemeltetője jogosult a kedvezmények adására. Aki egész napra kéri a termet, 
ott a fajlagos költségek is csökkennek, ami által a bérleti díj is csökkenni fog. 
 
 2./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 A polgármesternek adjanak felhatalmazást, hogy egyénileg 
Bakó igazgató úrral az árakban egyeztethessenek, mert a 7 e Ft-ot az Alsósági Tigrisek 
csapata nem tudja kifizetni, mivel támogatást nem kapnak. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 A Sportcsarnok bérleti díjai korábban is meg voltak határozva. 
A civil szervezetek, egyesületek támogatását tavaly csökkentették, lehetőség volt, hogy az 
Alsósági Sportcsarnokban a tagintézmény-vezető egyéni tárgyalás alapján engedélyezte a női 
labdarúgóknak a kedvezményt. A cél az, hogy ezt ezután is megkaphassák. 
 
 4./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 Az előterjesztésben leírásra került, hogy a Városgondnokság a 
sportcsarnok használatának rendjében az új árak elfogadása mellett nem kívánja felforgatni az 
eddig kialakult szokásokat, időrendet. A kedvezmény ez irányba adna szabad kezet az 
üzemeltetőnek. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 326/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület az „alsósági” és a „városi” sportcsarnok 
esetében alkalmazható bérleti díjak mértékét 2012. január 1-től 
az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Sportcsarnok 
Óradíj Ft-ban 

Városi Alsósági 
jan.1-től jan.1-től 

Fűtési 
időszakban 

Tanítási 
napokon 7.800,- 6.500,- 

Munka-
ünnep-és 
tanítási 
szünet  
napokon* 
 

10.000,- 7.000,- 

Fűtési 
időszakon 
kívül 

Tanítási 
napokon 6.500,- 5.200,- 

Munka-
ünnep- és 
tanítási 
szünet 
napokon 

7.600,- 5.900,- 

                                 * Naponta az első óra használatának díja 2x szorzóval értendő.  
   

Felelős:      Fehér László polgármester 
                            Bakó István Városgondnokság vezetője  
 

Határidő:   2012. január 1. 
 
 6./ A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről,  
 valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008.(IX.3.) sz.  
 önkormányzati rendelet módosítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A határozati javaslatban az szerepel, hogy a bizottságok nem 
javasoltak módosítást a rendeletben a közterület használati díjak mértéke és a piacon 
fizetendő helyfoglalási díjak vonatkozásában. A csatolt rendelet-mellékletet el kellene 
fogadni, mert ez a napi élelmiszer piac megszűnése és a szombati napokon a helyszín 
változása miatt szükséges, hogy a hatályos rendelet összhangban legyen a tényleges 
helyzettel. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta: 
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 327/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselőtestület a közterületek használatáról és a 
közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 
26/2008.(IX.3.) sz. rendeletének 4/A. §. (1) bekezdését 
módosítja, azonban a közterület használati díjak mértékét és a 
piacon fizetendő helyfoglalási díjat nem változtatja meg. 
 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 43/2011.(XII.16. ) önkormányzati rendelet a közterületek 
használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a 
közterületek bontásáról szóló 26/2008.(IX.3.) sz. rendelet 
módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 7./ Nemeskocs Község Önkormányzatának kérelme. 
  
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor titkársági osztályvezető: 
 
 A társulási megállapodást valamennyi társulásban résztvevő 
önkormányzatnak el kell fogadnia. Elmúlt ülésén a képviselőtestület nem támogatta a 
kérelmet, átszámolták a dolgokat, a nemeskocsi feladat-ellátáshoz is elég a három védőnő. 
 
 2./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 250 fő a maximális létszám egy védőnői körzetben. Négy 
védőnői körzetből hármat hoznak létre. Nem kellene ekkora munkát a védőnőkre hárítani, 
hanem a helyettesített körzethez kellene valakit felvenni.  
 
 3./ Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat 
 igazgatója: 
 
 A területi védőnőknek a feladatai meg vannak határozva, a 
bölcsődében nem, viszont az óvodában van feladat-ellátási kötelezettségük. Azzal a 
finanszírozással, amit az üres védőnői körzet figyelembevételével kapnak az OEP-től, arra 
elegendő 90%-ban, hogy a jelenlegi szinten működtessék az intézményt. Ha a finanszírozás 
javulna, az önkormányzat saját forrásból ki tudná egészíteni a feladat-ellátást, akkor célszerű 
foglalkozni a védőnői státusz betöltésével. Amíg a jövő évi költségvetési forrást nem ismerik, 
addig ennél az ellátásnál ezzel a létszámmal kell megbírkózni, a kollégák ezt a így el tudják 
látni. 
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 4./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 Nem támogatja a  határozati javaslatot. Más településeken, ahol 
védőnők látnak el feladatot, ott hány várandós anyát kell ellátni? Fontos, hogy a gyermekek 
milyen ellátásban részesülnek, támogatni szeretnék a családokat, akkor egyfajta 
mértékletességet kellene gyakorolni és támogatni, hogy meghírdessék a helyettesített körzet 
álláshelyét. 
 
 5./ Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat 
 igazgatója: 
 
 Azt nem tudja, hogy más településen milyen létszámmal látnak 
el gyermekeket. Jó lenne még alacsonyabb gyermeklétszám mellett is ugyanezt a szolgáltatást 
biztosítani, mint korábban, de számot kell vetni, hogy anyagi teherbíró képességgel ezt meg 
tudják-e tenni. 
 
 6./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
 Létszámbővítés nélkül a nemeskocsi körzetet el tudják látni, 
plusz főt emiatt ne vegyenek fel. 
 
 7./ Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások  
 Bizottságának elnöke: 
 
 A számadatok alapján a nemeskocsi gyermekek beleférnek az 
ellátandó gyermekek létszámába, ugyanakkor indokolt lenne az üres álláshely betöltése.  
 
 8./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető: 
 
 Kérte, hogy ne Hanzsér Elemérné kapja meg a nemeskocsiak 
ellátását, hanem akinek a körzetébe ez a feladat még belefér A nemeskocsiak a védőnő 
kijárását biztosítják. 
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 Nemeskocs és Boba együtt lát el feladatot. Most Nemeskocs 
beadott egy kérvényt, hogy ez a feladat-ellátás Celldömölkhöz kerüljön. Ezáltal plusz 
bevételhez jutnak, viszont a védőnőkre több feladat fog hárulni.  
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 1 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 328/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat: 
  

A képviselő-testület támogatja Nemeskocs Község 
Önkormányzatának kérelmét, hogy a védőnői feladatokat 2012. 
január 1-jétől a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Népjóléti Szolgálat 
lássa el. 
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A képviselő-testület a szociális és gyermekjóléti társulás 
létrehozásáról szóló megállapodás 10. sz. mellékletének 
módosítását a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 

               Baranyai Attiláné dr. jegyző 
Határidő: azonnal, illetve 2012. január 1. 

 
 8./ Kérelem bérleti jogviszony meghosszabbítására. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A javaslat az, hogy 2012. június 30-ig meghosszabbítják a 
bérleti szerződést a térítésmentes bérbeadásra, illetve üresedés, létszámbővítés esetén ezután 
celldömölkieket vegyenek fel, nem kell elküldeni senkit. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 1 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 329/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A képviselőtestület a FŐKEFE Nonprofit Kft Savaria 
Nett-Pack Gyáregységével új bérleti szerződést köt 2012. június 
30-ig a  Hollósy tér 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan térítésmentesen történő bérbeadására.  
 
2. A szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Kft. új 
munkaerő felvétele során részesítse előnyben a celldömölki 
lakosokat, ezáltal törekedjen arra, hogy a munkavállalók 
legalább 80%-a celldömölki lakos legyen. 
    
Felelős:    Fehér László polgármester 
                  Bakó István Városgondnokság  vezetője 
Határidő:  2011. december 12. 

 
 9./ Kérelem. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 Horváth Melinda képviselő: 
 
 Kérte, hogy zárt ülésen foglalkozzanak ezzel a témával. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
Sebestyén Vilmos a 9. sz. folyó üggyel kapcsolatban szólni szeretett volna, Fehér László 
polgármester tájékoztatta, hogy képviselői indítványra a témával zárt ülésen foglalkoznak, 
illetve elmondta, többen megkeresték, hogy a hiteltörlesztést nem tudják fizetni, a bankok a 
házaik árverezésére készül, az önkormányzat vásárolja meg ezeket a lakásokat, ezután a lakók 
fizetnének az önkormányzatnak bérleti díjat. Az önkormányzatnak erre nincs anyagi forrása. 
 
 Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 A 8. sz. folyó ügyre visszatérve elmondta, nem ért egyet azzal, 
hogy 2012. június 30-ig hosszabbítják meg a bérleti szerződést, illetve ezen időpontig kötik 
ki, hogy a dolgozók 80%-a celldömölki legyen. A celldömölki lakosok alkalmazása akkor 
valósuljon meg, ha valamelyik dolgozó nyugdíjazására kerül sor. 
 

 Fehér László polgármester: 
 
 Egy dolgozó sem kerül elküldésre, azért fél évre történik a 
meghosszabbítás, hogy kontrollálni tudják eddig kit vettek fel, ennek cserébe következő 
évben is térítésmentesen adják bérbe az ingatlant. Szeretnék, ha üresedés van, vagy 
létszámbővítés, lehetőség szerint celldömölkieket vegyenek fel. 
  
 10./ Pavilonok elhelyezése a felújított Szentháromság téren. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
 elnöke: 
 
 Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 330/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület felkéri Mangliár László építészt, arra, hogy a 
Szentháromság térre készítsen több változatot a leendő 
pavilonok építészeti kialakítására. A pavilonok műemléki 
környezetbe illő, magastetős, nemes anyag használatúak 
legyenek, de bekerülési költségük a nettó 250 eFt/m2 
nagyságszintet ne haladják meg. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
Határidő: 2012. január 15. 
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 11./ Forgalmi rend változási ügy a Budai Nagy Antal  
 utcában és a Hollósy Jusztinián téren. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
 elnöke: 
 
 Laki Károly mérnök úrral a forgalmi rend változással 
kapcsolatban bejárást tartottak. Ismertette a határozati javaslatban leírtakat. Kiegészítésként 
elmondta, hogy a Budai Nagy Antal utcával kapcsolatban, ha a gyógyszertárnál jobbra 
fordulnak a Kiscelli utcáig kétirányú lenne az útszakasz, a továbbiakban a Wesselényi utca 
irányában lenne egyirányú. A parkolást egyik oldalon meg lehet engedni parkoló felfestése 
nélkül. 
 
 Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A Hollósy tér északi oldalán a jelenlegi kétirányú forgalom 
egyirányúsítása tekintetében el kell dönteni, hogy melyik irányba történjen ez meg, mivel a 
bizottság nem hozott abban döntést, hogy ez keleti irányba legyen. Abban kellene döntést 
hozni, hogy a belvárosból kifelé történjen az egyirányúsítás vagy a jelenlegi Városházától a 
régi épület, északi vagy déli irányába. Javasolta, hogy a belvárosból kifelé legyen az 
egyirányúsítás. 
 
Horváth Melinda képviselő az üléstermet elhagyta. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy a kilencemeletes épület melletti 
útszakaszon sebességcsökkentő  küszöbök és sárga villogó lámpák elhelyezése megtörténjen. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
Horváth Melinda képviselő az ülésterembe visszaérkezett. 
 
 -Szavazásra tette fel a Budai Nagy Antal u. – Wesselényi u. 
irányában valamint a Budai Nagy Antal u. – Dózsa Gy.u. irányában az útszakasz 
egyirányúsítása megtörténjen (egy forgalmi sáv és egy felfestés nélküli parkolósáv 
kialakítással), illetve a Kossuth u. és a Kiscelli u. közötti szakasz kétirányú legyen. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 7 igen, 3 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy a Hollósy téren a Coop áruház 
irányába a jelenlegi forgalmi rend  változatlan maradjon.     
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 A képviselőtestület a javaslatot 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 - Szavazásra tette fel, hogy a Hollósy tér északi oldalán (Hollósy 
tér 1-6.sz.-ig ) a jelenlegi   kétirányú forgalom egyirányústása a Városháza irányba történjen. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és a kiegészítés alapján, a 
napirend során ismertetett szavazati arányokkal a következő határozatot hozta: 
 
 331/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A Képviselőtestület a Budai Nagy Antal utca és a Hollósy tér  
                                               forgalmi rend változása ügyében elfogadja az alábbiakat : 
 

- a kilencemeletes épület melletti útszakaszon 
sebességcsökkentő küszöbök és sárga villogó lámpák 
elhelyezését  
 - a Budai Nagy Antal u. Kiscelli köztől – Wesselényi u. 
irányában, valamint a Budai  Nagy Antal u. Kossuth utcától – 
Dózsa Gy.u. irányában az útszakasz egyirányúsítását ( egy 
forgalmi sáv és egy felfestés nélküli  parkolósáv kialakítással ) 
-  a Hollósy tér északi oldalán ( Hollósy tér 1-6.sz.-ig ) a 
jelenlegi   kétirányú forgalom egyirányústását a Városháza tér   
irányba. 
A képviselőtestület a Hollósy tér nyugati oldalán a jelenlegi 
forgalmi renden nem kíván változtatni.  

 
 Felelős:      Fehér László  polgármester   
 Határidő:    folyamatos                                    
 
 12./ Ság hegy 3696. hrsz-ú közút felújítása. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 1 nem, 1 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 332/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./ A képviselőtestület a Celldömölk 3696 hrsz-ú közút érintett, felső 
szakaszának felújítására vonatkozó árajánlat elkészíthetősége 
érdekében, az útterület kitűzésének munkáival megbízza a Varga 
Geodéziai Kft-t (Szombathely, Deák F. u. 36.) annak 58.000 Ft + Áfa 
összegű ajánlata alapján. 
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2./ A képviselőtestület tájékoztatást kér Dr. Smidéliusz Sándor ügyvéd 
úrtól, arra vonatkozóan, hogy milyen jogi lehetőség van még a 
celldömölki 3709/1 és 3711/1 hrsz.-ú magánutak közútként való 
használatára. 

 

Felelős: 

 

Fehér László polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 13./ Tájékoztatás az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésé- 
 nek lehetőségéről, valamint a Helyi adókról szóló törvény  
 módosításáról. 
 
 Előadó: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A bizottságok nem 
támogatták az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését. Megkeresés volt abban, hogy 1-2-3 e Ft-
os összeget az önkormányzat bevezethetne, ez alapján a regisztráció jobban működhetne, 
állatorvosok, önkormányzat is megfelelő információt kaphatna, átláthatóbb lenne ez a dolog.  
 
 Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások  
 Bizottságának elnöke: 
 
 Biztos, hogy csökkentené a költségvetést, ha pár ezer Ft-ot 
beszednének ebadó címén, de nem tudja mennyire lenne értelme és ellentételezné azokat, akik 
nem fizetnek, nem oltatnak, mennyire lehetne őket büntetni, számon kérni. Nem tudja, 
kellene-e a tisztességes lakosokat még egy adóformával terhelni. Nem hiszi, hogy ez a dolog 
megoldaná a kóbor kutyák gondját. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A költségvetésben a gyepmester támogatására 1,5 millió Ft-ot 
állítottak be. A kidobott kutyákat befogják, megpróbálják elhelyezni őket, vagy elaltatni, 
aminek költségei vannak, amit annak az önkormányzatnak kell kifizetni, akinek a területén az 
ebet befogták. Ha pl. 2 e Ft-os ebrendészeti hozzájárulást bevezetnének 3 millió Ft-os 
bevételhez juthatna az önkormányzat. A bizottságok viszont nem javasolták az ebrendészeti 
hozzájárulás bevezetését, képviselői indítvány nem volt arra vonatkozóan, hogy mekkora 
összeg kerüljön bevezetésre, így a bizottságok javaslatát, ami az előterjesztésben is leírásra 
került, tudja szavazásra feltenni. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 333/2011.(XII.15.) sz. képviselőtestületi határozat: 
  

A Képviselő-testület 2012-től nem vezeti be az ebrendészeti 
hozzájárulást. 

 
Felelős: Baranyai Attiláné dr. jegyző 
   
Határidő: azonnal 
 
A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 1 nem, 1 

tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 
44/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet a helyi adókról 
szóló 32/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról: 
 
A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 14./ Pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Orbán Dóra pénzügyi osztályvezető: 
 
 Elmondta, hogy ezen folyó ügyhöz kiosztásra került egy 
kiegészítés, amit ismertetett. A létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás is átvezetésre kerül a pénzügyi terven, kérte, hogy a módosítást ez 
alapján fogadja el a képviselőtestület. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és a kiegészítés alapján 11 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 
 45/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 
 2011. évi pénzügyi tervről szóló 9/2011.(II.24.) sz. rendelet 
 módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A 9. sz. folyó üggyel kapcsolatban megkérdezte, hogy azzal 
most nyílt ülésen foglalkozzanak-e? 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
 
 A tényről, hogy a képviselőtestület foglalkozni tud-e ilyen 
irányú felajánlott lakások megvételével, nyilvános ülés témája. Az más kérdés, hogy a család 
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körülményei, részletkérdések nem tartoznak a nyilvánosságra. Zárt ülésen kell vele 
foglalkozni, nyilvános ülésen pedig kihirdetni, hogy milyen döntés született. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta, hogy 2011. december 21-én szerdán zárt ülésen 
tárgyalják meg a 9. sz. folyó ügyet. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 Bejelentések 
 
 Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Elmondta, hogy 2011. december 18-án a kultúrházban az 
Apáczai Kiadó és az Együtt Celldömölk Városért Egyesület jótékonysági hangversenyt 
rendez a Városi Óvoda javára. Megköszönte mindazon vállalkozásoknak, szervezeteknek, 
akik lehetővé tették, hogy dolgozóik részére támogatói jegyeket vásároltak. 
 
 Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Művelődési Központ 
 és Könyvtár igazgatója: 
 
 Az ünnepi rendezvényekre meghívott minden érdeklődőt, illetve 
ismertette a hétvégi programsorozatokat. 
 
 Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
 elnöke: 
 
 December 24-én 11-13 óra között ingyen konyhán várnak 
mindenkit a Szent Márton Otthonban meleg étellel. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 -Elmondta, hogy az ülés végén év végi köszöntésre, valamint a 
város jegyzőjének, rendőrkapitánynak a búcsúztatójára kerül sor. 
 
 -Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést 16 órakor 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Farkas Gábor       Fehér László 
    jegyző       polgármester 

 
  


