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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. 
január 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett, 
Erdélyi Antal, Horváth Melinda, Karádi Mihály, dr. Kovács Zoltán, Lukács Erzsébet, Nagyné Ferencz Mirtill, 
Söptei Józsefné, dr. Várnai Levente képviselők, Farkas Gábor. jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 --------------- 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Danka Adél, a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ igazgatója, 
Gasztonyiné Fódi Zita, a Városi Óvoda vezetője, Bakó István, a Városgondnokság vezetője, Sipos Tibor, a 
Berzsenyi D. Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatója, Enyingi Áron, a Berzsenyi D. Gimnázium és 
Szakképző Iskola gyakorlati oktatásvezetője, Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatója, Bejczy Károly az Ádám Jenő Zeneiskola igazgatója, Lengyel László, a Városi Televízió 
Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, Nacsa Krisztina a Népjóléti Szolgálat igazgató helyettese, 
Dr. Györéné Losoncz Andrea, az Új Kemenesalja főszerkesztője, Ölbei Lívia, a Vas Népe szerkesztője, Piri 
Balázs a Kemenesvíz Kft. ügyvezető igazgatója, Enyinginé dr. Batári Borbála aljegyző, Dummel Ottó, Orbán 
Dóra osztályvezetők, Kiss Lilla belső ellenőrzési vezető, dr. Zömbik Viktória jogi szakreferens, továbbá 
Sebestyén Vilmos és Horváth Sándor a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselői. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 11 
képviselő közül mind a 11 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
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 2012. évi költségvetése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 

 
3./ Folyó ügyek. 
 
 1./ Az általános iskolai beíratások időpontjának meghatározása. 
  
Előadó: Farkas Gábor jegyző 
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 2./ Celldömölk városban 2012. évben a víziközmű-hálózat rekonstrukciós 
munkái. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 

 3./ Tájékoztató az új víziközmű törvényről. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 4./ Helyi Építési Szabályzat módosítása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 5./ BE-ESZ Kft. kérelme. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 6./ Sírhelymegváltási díjak emelése, temetői rendelet módosítása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 

 7./ Szolgáltatók elhelyezése a régi tűzoltósági épületben. 
  
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 

 8./ KMK-ban kialakított mozi működtetése. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 9./ 2012. évi városi nagyrendezvények terve. 
  
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 10./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 11./ Kérelem bérleti jogviszony meghosszabbítására. 
  
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 

12./ Korzó Internet Caffe vendéglátó egység vendéglátóipari előkert ügye. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 13./ Városközpont telekalakítási ügye. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 
 14./ Társulási Megállapodások módosítása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
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 15./ Tájékoztatás a devizahitelek mérlegfordulónapi értékeléséről. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 

 16./ 2011. évi pénzügyi terv módosítása. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 

17./ INVITEL Távközlési Zrt. Celldömölk, Wesselényi u. – Király János u. 
kereszteződésében távközlési oszlop elhelyezéséhez tulajdonosi 
hozzájárulás kérése. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 18./ Tájékoztatás fakivágásról. 
  
 Előadó: Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési   
  Bizottság elnöke 
 
 4./ Bejelentések. 
 
 A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 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: 
 
December: 
 
15. A Képviselő-testület az intézményvezetőkkel együtt elköszönt Baranyai Attiláné dr. jegyzőtől és Kovács 

József rendőrkapitánytól.  
16. A Polgármesteri Hivatal apparátusa búcsúztatta el Jegyző Asszonyt és tartott évbúcsúztató, évértékelő 

rendezvényt.  
16. 18 órakor megnyitotta a Vulkán Fürdőben megrendezésre kerülő úszóversenyt.  
17. 13 órakor avatták fel a volt MÉH-telep helyén az újonnan felépített, korszerű autómosót. 
17. Délután három órakor kezdődött a Mozgássérültek Celldömölki Szervezetének a hagyományos 

karácsonyi rendezvénye. 
17. 16 órakor a Szentháromság téren meggyújtották az utolsó adventi gyertyát. 
18. Ezen a napon került megrendezésre a magas színvonalú, jótékonysági hangverseny a Városi Óvoda 

javára. Fellépők voltak Mága Zoltán hegedűművész, Zvorák Katalin és Denk Viktória énekesek. 
19. Dr. Wätter Valter, az ÁNTSZ Sárvári,- Celldömölki Kistérségi Intézete új igazgatója mutatkozott be nála. 
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19. Délután két órakor a Népjóléti Szolgálat tartotta meg az idősek karácsonyát, ahol Söptei  Józsefné 
 alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. 
19. Szintén ezen a napon 16 órakor a Kistérségi Társulás tartotta utolsó ülését és évbúcsúztatóját. 
20. A Megyei Rendőrfőkapitányság Vezetője Dr. Tánczi Tibor ezredes volt itt bemutatni Dr.  Palkó 
 Andrea alezredes asszonyt. 
20. Este a Városi Általános Iskolában tartottak karácsonyi ünnepélyt, illetve évértékelést, ahol részt vett. 
21. Rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottak a Kórház ügyében. Előtte a megyei közgyűlés 
 elnökével, kórház igazgatójával aláírtuk a szándéknyilatkozatot, döntés még nem született. 
21. 16 órakor az Alsósági Tagiskola tartott karácsonyi koncertet. 
22. A szombathelyi Varnyú Country közreműködésével a gyerekeknek játszóházzal egybekötött 
 koncerten vett részt a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesülettel és négy 
 képviselőtársával. 
27. Rendkívüli Megyei Közgyűlésen vett részt. 
28. A Polgármesteri Hivatal adott otthont a Vulkán Úszóklub Egyesület éves közgyűlésének és 
 vezetőségválasztásának. Bemutatták az új vezetőedzőt Isápi Gergő személyében, aki főállású 
 edzőként dolgozik ez év január 1-étől. 
29. A megyeházán adták át a Vas Népe Év Sportolója díjat. A CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA felnőtt férfi 
 asztalitenisz csapata lett az „Év csapata”, edzői kategóriában Klampár Tibor 3. helyezett lett. 
 
2012. január: 
 
3. 11 órától a Rendőr-főkapitányság tartotta nálunk állománygyűlését, ahol elköszöntek a 
 nyugállományba vonult Kovács József rendőrkapitánytól, valamint beiktatták Dr. Palkó Andrea 
 alezredes asszonyt, városunk új rendőrkapitányát. 
4. Budapesten tárgyalt a Szerencsejáték Zrt-nél. 
6. A Mária Rádió avatásán vettü részt, azt megelőzően pedig istentiszteleten. 
7. Városunkat képviselte Szombathelyen a Megyebálon. 
10. 9 órakor Bagarus Sándorné, a helyi Posta vezetője volt nála elköszönni, mivel nyugállományba megy. 
11. Kemenesmagasiban jártak az alpolgármester asszonnyal. 
13. Délelőtt Gulyás Ernő a Nyugat-dunántúli Postaigazgatóság vezetője bemutatta a celldömölki Posta új 

vezetőjét Erőss Gyöngyit, aki alsósági származású és a Soproni Postaigazgatóságról jött vissza 
Celldömölkre. 

13. Az Alsósági Tagiskola nyugdíjasainak szervezett rendezvényen vett részt. 
14. A Soltis Színház meghívásának tett eleget több képviselőtársával, és megnyitotta a színészbált. 
17. Részt vettem a Humán Szolgáltatások Bizottsága ülésén. 
18. A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság ülésezett, ahol jelen volt. A napirendi pontok tárgyalását 

megelőzően bejárást tartottak a Vulkán Park területén, a Géfin téri felújított közösségi házban és az 
elkészült ART moziban. 

20. Megyei Közgyűlés, azt megelőzően bizottsági ülés volt, ahol részt vett. 
22. A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban színvonalas 

műsorral. Az önkormányzat által alapított „Kresznerics Díjat” adta át Dörnyei Lászlónénak és Dörnyei 
Lászlónak. Kubik Anna művésznő kápráztatta el a megjelenteket. 

24. Rudolf Wiedner járt nála, a JUFA Kft. 20-án tartott tulajdonosi értekezletet, ahol eldőlt, hogy megépítik a 
szállodát, kempinget és fejlesztik a fürdőt. Megnézik, hogy árcsökkentést miben tudnak végrehajtani, a 
jövő héten elindulnak azok az egyeztetések, ami miatt komoly változások lesznek. Az a lényeg, hogy 
elindul ez a fejlesztés. 

 
 2./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Egy felhívást tett közzé. Személyesen tapasztalta, hogy csalók járják az 
idős embereket a városban és azt mondják, hogy háziorvosoktól kapták meg a címüket és sorsoláson 
vesznek részt és ágyneműt nyernek. Negyven év körüli nőnek nézte, de elszaladt, lehet hogy van társa is. 
Nem régen a Polgármesteri Hivatal dolgozójának adta ki magát egy férfi. Kérte a televízió nézőket, hogy 
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legyenek kellően bizalmatlanok velük szemben, figyeljenek oda, hogy az idős embereket ne csapják be az 
ilyen házalók. Biztos abban, hogy az orvosok nem adják ki a betegeik adatait.  
 
 3./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 
 Ezekben az órákban zajlik az „Ezerlátó VIII. Országos Mesefesztivál” a 
Soltis Lajos Színház szervezésében. Nagy Gábor igazgató megkérte, hogy tolmácsolja köszönetét, 
elsősorban Pálné Horváth Mária igazgató asszonynak, Danka Adél igazgató asszonynak és Bene Csilla 
tanárnőnek, akik sokat segítettek a lebonyolításban, illetve Bakó István igazgató úrnak, valamint a befogadó 
celldömölki, kemenessömjéni, vönöcki családoknak.   
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Megköszönte Benkőné Remport Lilla bejelentését. Igaz, hogy a 
rendőrséget tájékoztatni kell, de ha valaki nézi a televíziót és csak egy családon tudnak segíteni ezzel a 
felhívással, már megérte. 
 
 Szavazásra tette fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel. 
 
 A képviselőtestület a beszámolót 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 1/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
 végrehajtásáról és a két ülés között történtekről szóló beszá- 
 molót. 
 
 Felelős:  Fehér László polgármester 
 
 Határidő:  azonnal 
 
 a./ A Képviselő-testület a 271/2011.(X.26.) sz. határozat 6./b./ pontját az 

alábbiak szerint módosítja: 
 „552001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
 562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés törli” szövegrészt helyezze 

hatályon kívül. 
 A határozat egyebekben változatlan marad. 
  
 Felelős: Fehér László polgármester 
  
 Határidő: azonnal 
 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Celldömölk Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy az elmúlt évekhez képest változást jelent az 
önkormányzatok életében, hogy hiányt, illetve hitelfelvételt nem tervezhetnek. Ezért Celldömölk Város 
Önkormányzata decemberben kifejezte szándékát, hogy ez évi működési kiadási-bevételi oldalt nullára kell 
hozni, 300 millió forintos folyószámla hitellel működhet a város. Ugyanígy a felhalmozási mérlegnél is a két 
oldal egyenlegének nullának kell lenni. A bizottsági üléseken olyan döntés született, hogy a város vezetése 
a pénzügyi osztállyal, intézményvezetőkkel, Városgondnokság dolgozóival kezdje meg az egyeztetést – ami 
már el is kezdődött. Ha ez az anyag összeáll megnézik, az apparátusnak lehet, hogy a, b, c variációt is le 
kell tenni egy-egy intézménynél. Kiderül, hogy melyek azok, amiket a Képviselő-testület fel tud vállalni. 
Február 22-én lesz a költségvetés végleges elfogadása, amire várják a könyvvizsgáló urat is. Jelenleg nézik, 
hogy hol van az a terület, ahol vissza lehet lépni. Természetesen nem szeretnék, hogy komoly 
létszámleépítés legyen, de ha elkerülhetetlen, esetleg azt is fel kell vállalni.  
Az önkormányzat felhalmozási mérlege jelenleg 70 millió forintos hiányt mutat, javíthatja az általános iskola 
felújítására várható 12 millió forintos ÁFA kompenzáció. A svájci frank árfolyamának alakulása a 
devizahitelek törlesztőrészleteire van hatással.  
Az új elfogadott minimálbér és annak közterhei más- és más terhet róhatnak az intézményeinkre, több mint 
40 millió forint plusz kiadást jelent a város életében. Bízik abban, hogy a kormánynak meg lesz az 
intézkedése, hogy az állami alkalmazottaknál kompenzálja. 
A kialakult intézményrendszert működtetni kell, természetesen megfelelve azoknak a lakossági 
elvárásoknak, hogy épüljön, szépüljön, komfortosabb legyen a város. 
 
 2./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 A határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Kérte, hogy a városépítés 
mellett az utakra is fordítsanak figyelmet, hisz közlekedni is kell. Szeretné, ha közös megegyezéssel minden 
körzetben történne valamilyen út- vagy járdafelújítás. Mindenki tudja, hogy a 300 millió forint hiány miből jött 
össze, a kórház működéséhez éveken át jelentős összeg lett hozzátéve. Ezt az évet át kell vészelni, a 300 
millió forintos folyószámla hitellel is elég nehezen teljesíthető. Az intézmények átkerülnek állami 
fenntartásba, de meglehet, hogy a kölcsöntörlesztés itt marad az önkormányzatnál, kérdés, hogy az 
adóbevételekből is mennyi marad.  
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Január 1-ével fog felállni a járási kormányhivatal, az év első felében a 
falvaknak kell egymással társulni. Celldömölk marad járási székhely 28 településsel, 27 ezer lakossal. 
Celldömölkön, Jánosházán lesz közel 14.500 ember, a maradék 28 településen 12.000 lakos. 
Úgy gondolja, hogy a 300 millió forint hiány nem olyan nagy szám ahhoz viszonyítva, hogy mennyi mindent 
felvállalt az önkormányzat, volt olyan év, amikor 4-5 milliárd forintos költségvetéssel dolgoztak. 
 
 4./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Először azokat az intézményeket kell megnézni, akik a 2011-es vállalt 
költségvetésüket nem tudták teljesíteni. Meg kellene nézni, hogy kevesebb létszámmal milyen feladatokat 
tudnának ellátni intézményeknél. Példának hozta fel, hogy tagintézményeknél is megmaradtak az 
iskolatitkári álláshelyek, lehet hogy amit most négy emberrel oldanak meg, azt két ember is el tudja végezni. 
Egy intézmény sem vegyen fel plusz dolgozót, hanem átcsoportosításokkal oldják meg. 
 
 5./ Benkőné Remport Lilla képviselő:  
 
 Rendkívül igazságtalannak tartja ezt a fajta bérkompenzációt, nem veszi 
figyelembe sem a szakképzettséget, sem a munkában eltöltött éveket. Szinte mindenki rosszul jár, akinek 
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nem túl magas a bére. El kellene gondolkodni a kormánynak, hogy differenciálja a béreket a szakképzett, 
idős dolgozókkal szemben. 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Igazat adott a képviselő asszonynak, de ez törvény, amit tudomásul kell 
venni és végre kell hajtani. 
 
 7./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Tájékoztatást adott arról, hogy kemény munka folyik a háttérben az 
intézmények betervezett költségeinek átvizsgálása miatt. Nem lesz könnyű a működési hiányból lefaragni és 
megállni a tavalyi nullánál, ami azt jelenti, hogy csak 300 millió forintos folyószámla hitellel rendelkezhet a 
város. Az elmúlt napokban az intézmények több mint kétharmadán sikerült túljutni a jegyző, 
városgondnokság, intézményvezetők, belső ellenőr, pénzügyi osztályvezető jelenlétében. Nagyon jó 
hozzáállással, minden körülményt figyelembe véve történik a számok átvizsgálása. Az ellenőrzésben 
résztvevők közül mindenki megértette, hogy ez a mostani feladat az utolsó olyam, ami ezt a nehéz helyzetet 
túl kell élni, a későbbiekben rajtunk kívül álló hivatal fogja azt vizsgálni. Arra törekednek, hogy lehetőség 
szerint meg tudják őrizni elsősorban a munkahelyeket, vívmányainkban a lehető legkisebb visszalépés 
legyen. A minimálbérre történő ráállás – amiről Benkőné Remport Lilla képviselő beszélt – kötelező érvényű 
törvény, még ha igazságtalan is. Sok intézményi dolgozó – szociális ágazatban, oktatásban technikai 
dolgozók – esnek bele a minimálbérre történő emelésbe. Amennyiben nem kerül erre állami kompenzáció 
175 millió forinttal kell változtatni az intézményi költségvetések bérösszesenjét. Arra kért mindenkit, hogy a 
maga területén találja meg azokat a forrásokat, lehetőségeket, segítse a bizottság munkáját. Az elmúlt 
évben is megtettek olyan dolgokat, amelyek nem valósították meg a hozzáfűzött reményeket. Az iskolánál 
átépítés volt, csak megbecsülni tudták azokat a költségeket, amelyek felmerülhetnek. Év végére 
konkretizálódtak a közszolgáltatók által számlázott összegek. Ebben az évben talán sikerül tényadatokkal 
dolgozni. A személyi kiadások pontosan kiszámíthatóak, dologi kiadásokat az intézményekkel közösen 
igyekeznek a legalacsonyabban, de még teljesíthetően meghatározni. Bízik abban, hogy a költségvetés 
következő tárgyalására egy sokkal pontosabb szám fog ide kerülni, tisztázott lesz, hogy a szolgáltatások 
milyen ágazataiban kerül kisebb visszalépésre sor, milyen ágazat ahol nem kell ilyen lépés. Arra kér 
mindenkit, hogy ne felelőtlenül, hanem a számok majdani teljes ismeretében próbáljon nyilatkozni. Akik még 
hátra vannak saját maguk is tegyék meg, hogy tárják fel melyek a nem kötelezően ellátandó feladatok. 
Abban bízik, hogy a felhalmozási költségvetést a korábbi évekhez hasonlóan sikerül nullával elkészíteni. 
Nagyobb nehézségeik a működési költségeknél vannak, azok húsba vágóak, és mindig embereket, 
személyeket érintenek. 
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 Amikor a Képviselő-testület elfogad egy költségvetést, az 
intézményvezetőnek az a feladata, hogy hajtsa végre. Ugyanakkor jöhetnek olyan nem tervezett dolgok, 
mint például az iskola ebédlőjében a kiszolgáló helyek bővítése. Nem volt tartható, hogy nagyobb lett az 
ebédlő és a gyerekek mégis az utcán állnak délben. Én kértem, hogy legyen bővítés, ne két helyen, hanem 
három helyen szolgálják ki a gyerekeket. A Kemenesaljai Művelődési Központ esetében év közben a 
rendezvényeknél módosítottunk. Jó pár rendezvény költségeinek fedezetéül pályázat volt tervezve, ahol 
nem nyertek.  
 

 9./ Sipos Tibor, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola 
igazgatója: 

 
 Tájékoztatott arról, hogy megtörtént a tanműhely műszaki átadása, 
tavaszig az eszközök is bekerülnek az új tanműhelybe. Invitálta a Képviselő-testületet, hogy tekintse meg az 
új épületrészt. A Vasi TISZK Társulási Tanácsa is átalakul. Kapott egy társulási megállapodás tervezetet, 



8 
 

ahol az iskola neve rosszul szerepel. Kérte a város vezetését, hogy a holnapi társulási tanács ülésen 
szíveskedjenek ezt jelezni. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján és az elhangzott javaslatok 
alapján 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 2/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./ A Képviselő-testület 300 millió forintos működési hiánycélt, és 0 
forintos felhalmozási hiánycélt tűz ki. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az intézményi költségvetések 
átvizsgálására, a hiány csökkentésére tett további javaslatok 
kidolgozására. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg az üres 
álláshelyeket, arra az álláshelyre, mely várhatóan nem lesz betöltve 2012-
ben bér, járulék nem tervezhető. 
 
4./ A jegyző február elejére a városvezetéssel, bizottsági elnökökkel, 
intézményvezetőkkel történt egyeztetés alapján tegyen több variációra 
javaslatot, melyet a polgármester a februári testületi ülésre terjeszt be. 
 
5./ A februári Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság ülésére minden 
képviselő írásban adja be, hogy választókörzetében mit tart fontosnak. 

 
 Felelős:  Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor jegyző 
 
 Határidő:  azonnal 
 
 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Folyó ügyek: 
 

 1./ Az általános iskolai beíratások időpontjának meghatározása. 
  
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 1./ Danka Adél, a Városi Általános Iskola igazgatója: 
 
 A Humán Szolgáltatások Bizottsága elfogadta, hogy április első hetében, 
április 3-án 8-16 óráig, április 4-én 8 órától 12 óráig írathatják be a leendő első osztályosokat minden 
intézményben, tagintézményben. A beíratáshoz szükséges okiratokat a Társulási Tanács minden tagjának 
megküldik és a hirdetőtáblákon megtalálhatóak lesznek. 
 
Továbbá tájékoztatást adott arról, hogy hagyományaikhoz híven az alsósági tagintézményben és a 
celldömölki iskolában is farsangi bált, rendezvényeket tartanak. Ságon február 11-én szombaton a 
sportcsarnokban a gyerekek műsorát követően lesz a bál. Celldömölkön a bál a szülők részére február 25-
én szombaton 19 órától hajnali 3 óráig lesz megtartva az iskola épületében. A diákok műsora a 
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Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében lesz látható, az alsósok február 14-én, a 
felsősök február 15-én 16 órától adják elő műsoraikat. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, hozzátartozót. 
 
 A képviselőtestület az írásbeli előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 3/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület az első osztályosok 2012/2013. tanévre történő 
beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
- 2012. április 3. (kedd) 8 órától 16 óráig, 
-  2012. április 4. (szerda) 8 órától 12 óráig. 

 
 Felelős:  Fehér László polgármester 
   Danka Adél igazgató 
   Czupor Attila igazgató 
 
 Határidő:  azonnal, illetve 2012. április 3. és 4. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy a következő két folyó ügyet a későbbiekben tárgyalják meg, a 
2-3-as folyó ügyhöz az ügyvezető igazgató a későbbiekben érkezni fog. 
 
 2./ Helyi Építési Szabályzat módosítása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Több olyan szabályzatról is van szó, amit cégek, magánszemélyek 
kezdeményeztek. A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottsági ülésen az hangzott el, hogy ne vállalja fel az 
önkormányzat ezeknek a költségét, amikor értékesítésre kerül, a vevőnek kellene kezdeményezni is. 
Ugyanakkor liciten jobban lehet érvényesíteni, ha tudja mit alakíthat ki azon az ingatlanon. Indítványozta, 
hogy a határozati javaslat 3. pontjáról most ne szavazzanak (B11. tervlapon a Géfin Lajos tér környékének 
(mozi) Vk-sz/4-ből Vt-z/2-be sorolása az intenzívebb beépíthetőség érdekében.)  
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 4/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

„A Képviselő-testület a 152/2011. (V.25.) sz. ök. határozata és az Építési 
Törvény 9. § (2) bekezdése alapján lefolytatott előzetes véleményeztetési 
eljárás ismeretében a város alábbi területrészeinek módosításával ért 
egyet: 
 
1./ B3. tervlapon a 055/10 hrsz. környezetének Lke-ből Gksz-be sorolása, 
valamint a lakóházas telek útként való kiszabályozásának 
megszüntetése. 
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2./ B19. és B20. tervlapon az Építők útja és a tervezett útszabályozás 
által határolt tömb Gip-sz/2-ből Gip-sz/3-ba sorolása, a beépíthetőség 30-
ról 50 %-ra való növelése érdekében. 
3./ B30. tervlapon a Sikló utca kiszabályozására teljes hosszban nincs 
szükség a lakótelek eredeti formájában és méretében való megtartása 
érdekében. 
 
Egyúttal megállapítja, hogy a fenti módosítások nem igénylik a hatályos 
Településfejlesztési Koncepció módosítását, tekintettel arra, hogy azok 
településfejlesztésre vonatkozó koncepcionális kérdést nem érintenek. A 
módosítások a Településszerkezeti Terv Területfelhasználási Tervlapját 
és a Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Tervlapjait érintik, melyek 
módosításával a képviselő-testület egyetért, tekintettel arra, hogy azok a 
település egészében csak kisebb mértékű területfelhasználási mód 
változást jelentenek, a szabályozás módosításával pedig a város fejlődési 
lehetőségeinek javításához járulnak hozzá. Ezáltal tehát a módosítások a 
jogos magánérdekek mellett a közérdeket is szolgálják. 
 
A képviselő-testület ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a 
módosításban érdekeltekkel való együttműködési megállapodás, illetve a 
tervezési szerződés megkötésére, a tervezési díjnak az érdekeltekre való 
továbbterhelésére, illetve felkéri a településrendezési eljárás további 
lefolytatására. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
3./ BE-ESZ Kft. kérelme. 
 
Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

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

 
5/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
A Képviselő-testület ne kössön ráépítési megállapodást a BE-ESZ Kft-vel 
a Kossuth L. u. és a Budai N. A. utca (793 hrsz) sarkán lévő 
hamburgerező pavilon által elfoglalt 14 m2 területre. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 

 
Határidő:  azonnal 

 
4./ Celldömölk Városban 2012. évben a víziközmű-hálózat 
rekonstrukciós munkái. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
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 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  

 1./ Piri Balázs, a Kemenesvíz Víziközmű Kft. ügyvezető igazgatója: 
 
 A Képviselő-testület az 1-2. pontban leírt rekonstrukciós munkákat 
elfogadta már a múlt év szeptemberi, illetve novemberi ülésén. A lakosságot érinti a városban 16 tolózár 
cseréje. A múlt évben elkezdték már a kisebb keresztmetszetben, idén nagyobb keresztmetszetben 
szeretnék folytatni 16 helyen. A kórház melletti cseréje kisebb-nagyobb fennakadást, vízkorlátozást jelent, 
de előre ki fognak értesíteni mindenkit. A további beruházások egyike a közmű telephelyen fog történni, 
három kútszivattyú cseréjét, illetve a szennyvíz telepen levegőztetők cseréjét szeretnék. Teljesen felújításra 
szorulnak, 16 éves kompresszorok működnek, aminek nagy a villamosenergia igénye. Két kompresszort 
eggyel ki tudnának váltani és fogyasztásuk majdnem a felére csökkenne. Tartalék összeget is 
beköltségeltek, ha esetleg valamilyen önkormányzati beruházás, rekonstrukciós munkát végre kellene 
hajtani.  
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
6/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 

 
A Képviselő-testület a 2012. évben elvégzendő – a 242/2011.(IX.29.) 
számú, illetve a 297/2011.(XI.30.) számú határozatban meghatározott – 
munkák mellett az alábbi rekonstrukciós munkák elvégzését rendeli el: 
 
1./ I., II., III. sz. ivóvíz kutak szivattyúinak cseréje (3 db) 2.160.000,-Ft+27 
% ÁFA br. 2.743.200,-Ft 
 
2./ Tolózárcserék (5 db NA80, 5 db NA 100, 1 db NA 125, 4 db NA 150, 1 
db NA 200) 3.475.311,-Ft+27 % ÁFA br. 4.413.645,-Ft. 
 
3./ Esze T. u.tcai ivóvíz gerincvezeték és bekötések cseréje III. ütem 
6.756.699,-Ft+27 % ÁFA br. 8.581.008,-Ft. 
 
4./ Szennyvíztisztító telepen levegőztető elemek cseréje 5.100.000,-Ft + 
27 % ÁFA br. 6.477.000,-Ft. 
 
5./ Tartalék összeg 1.621.230,-Ft + 27 % ÁFA br. 2.058.953,-Ft. 
 
Összesen: br. 21.803.806,-Ft. 
2012. évi rekonstrukciós munkák mindösszesen: bruttó 32.510.621,-Ft. 

 
 Felelős:  Fehér László polgármester 

 
 Határidő:  2012. december 15. 
 
 

5./ Tájékoztató az új víziközmű törvényről. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 1./ Piri Balázs, a Kemenesvíz Víziközmű Kft. ügyvezető igazgatója: 
 
 2011. december 30-án az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CCIX. 
Törvényt a víziközmű szolgáltatásról, mely másnap hatályba lépett. Legfontosabb mérőszám a felhasználói 
egyenérték, ez határozza meg ugyanis, hogy hogyan üzemeltethet egy cég azon a szolgáltatási területen 
továbbra is. A felhasználói egyenérték ivóvíz, szennyvíz bekötésekből tevődik össze, ez a szám 
Celldömölkön 17.158. Az Országgyűlés három lépésben kívánja a vízműveket átszervezni, a több mint 400 
vízműből 30 marad országos szinten.50000 és 100000 egyenérték közötti szolgáltató 2014. december 31-ig, 
100000 és 150000 közötti szolgáltató 2016. december 31-ig üzemeltethet. 2016. december 31-e után csak a 
150000 fogyasztói egyenértéket elérő víziközmű-szolgáltató kap üzemeltetési engedélyt az energia 
Hivataltól. A Polgármester Úr felhatalmazása alapján megkereste a környékbeli vízműveket, mindenhol 
kapott ígéretet, sehol sem zárkóztak el a csatlakozástól. A tulajdonosoknak is feladata lesz a további 
üzemeltetés megoldása a lehető legnagyobb önállósággal.  
A törvény meghatározta a 2012. évi vízdíjakat. A decemberi bruttó díjakhoz képest 4,2 százalékkal 
megemelt mértékű díjat lehet alkalmazni. Ezért az üzleti terv módosítva lett. Az Energia Hivatal részére 
felügyeleti díjat köteles fizetni a szolgáltató, mely a felhasználói egyenérték 150-szerese, 2012. augusztus 
15-ig ennek felét kell megfizetni, mely 1.286.850,-Ft.  A költségeik növekedtek, nem várt 
eredménycsökkenést fog eredményezni. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

7/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2011. évi CCIX. 
Törvény víziközmű-szolgáltatásokról szóló tájékoztatást tudomásul vette. 
Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, jegyzőt és a Kemenesvíz 
ügyvezető igazgatóját tárgyalások folytatására a víziközmű további 
üzemeltetése érdekében. 

 
 Felelős:  Fehér László polgármester 

 
 Határidő:  azonnal 
 
Horváth Melinda képviselő távozott a Képviselő-testületi ülésről. 
 

6./ Sírhelymegváltási díjak emelése, temetői rendelet módosítása. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 1./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 A díjak bruttó módon vannak meghatározva. Az emelést egyrészt az ÁFA 
változás indokolja, másrészt 4,2 százalékos bevétel emelést írt elő a város a Városgondnokság részére. A 
díjak még mindig nagyságrendekkel alacsonyabbak, mint más városokban, a temetési költségeket tekintve 
pedig töredéke a kiadásoknak.  A hatályos rendeletben az válthat sírhelyet, akinek halottja van, így sorban 
temetés történik. Javasolja, hogy sorban temetés maradjon a későbbi jogi vitákat, peres ügyeket 
megelőzheti. Illetve aki a földön túli jövőjéről szeretne rendelkezni, hagyományos temetési módban kripta, 
modernebb temetési módban urnafal előre megváltására van lehetőség. 
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 2./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A Városgondnokság precíz módon kidolgozta az árakat, elfogadásra 
javasolja. A sorba temetésről egy másik véleményt ismertetett. Fogadóórákon megkeresték főleg idős, 
egyedülálló emberek, akik szeretnék, hogy haláluk esetén biztosított lenne a temetésük, szeretnék 
megoldani előre a sírhelymegváltást. Ennek a lehetőségét nem szabad elzárni azoktól, akik szeretnék ezt 
megvásárolni akár sorba temetésnél, akár a temetőben ki lehetne jelölni olyan parcellasort, ahol előre meg 
lehetne váltani a sírhelyet.  
 
 3./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy lehet előre megváltani sírhelyet, 
pontosan legyen kidolgozva a mikéntje.  
 

 4./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési bizottság 
elnöke: 

 
 Egyetért az alpolgármester asszony javaslatával. Részére majdnem 
elfogadhatóbb az a megoldás, hogy teljesen külön sort jelöljenek ki az előre megváltott sírhelyek 
kiparcellázására. Azt azonban ezután sem tegyék lehetővé, hogy össze-vissza vásárolhassanak sírhelyet. 
  
 5./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 A temető rendjével kapcsolatban adott jelzést. Nagyon rendetlen az a 
rész, ahol az új sírhelyek vannak, a szél oda hord mindent, nagyon sok a szemét. 
 
 6./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Az exhumált orosz katonák sírhelye és az új emlékmű is néha gazban áll. 
Megkérdezte, hogy annak a rendben tartása kinek a feladata? 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 Az egyház megengedte, hogy az orosz katonák földi maradványait oda 
temessük és felállítsuk az emlékművet, de a gondozása a város feladata. 
 
 8./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 A Városgondnokság gondozza, havonta szokták kaszálni, a kerítést is a 
Városgondnokság építette. 
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 Van egy munkarendje a Városgondnokságnak az üzemanyag is egyre 
drágább, és egyre kevesebb dolgozót tud felvenni. A temető körül már többször szerveztek társadalmi 
munkát civil szervezetek, meg lehet próbálni, hogy sűrűbben vágják le a gazt, vagy akár civil szervezetek is 
vállalhatnak ilyen dolgokat. 
Két dologban kell dönteni, a díjmódosításban és a sírhely előre megváltásában. 
 
 10/ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Ahogy az előterjesztésben is leírásra került, a rendelet több pontban utal 
arra, hogy sírhely előre megváltására nincs lehetőség. A törvényes működés érdekében az lenne a javaslat, 
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ha ezt a rendeletet ennek megfelelően átdolgozhatná az apparátus, a bizottságok tudnák véleményezni, és 
ennek megfelelően a Képviselő-testület megfontolt döntést tud hozni. 
 
 11./ Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta, hogy a Képviselő-testület fogadja el a sírhelymegváltási díjak 
emelésére tett javaslatot, valamint legyen lehetőség élő személynek sírhely megváltásra és ennek részleteit 
dolgozza ki az apparátus a február 22-i Képviselő-testületi ülésre. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő rendeletet fogadta el: 
 

 1/2012.(I.25.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezés 
rendjének helyi szabályairól szóló 19/2001.(IV.25.) számú 
rendeletének módosításáról 

 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 Felelős:  Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor Jegyző 

 
 Határidő:  azonnal 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

8/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület javasolja az előre történő sírhelymegváltás lehetővé 
tételét. Ennek rendjét dolgozza ki a jegyző és a Városgondnokság, a 
rendelet-tervezet készüljön el a februári bizottsági ülésekre, valamint a 
Képviselő-testület február 22-i ülésére.   

 
 Felelős:  Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor Jegyző 
   Bakó István Városgondnokság igazgatója 

 
 Határidő:  2012. február 22. 
 
 

 7./  Szolgáltatók elhelyezése a régi tűzoltósági épületben,  
  nyilvános WC működtetése. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 1./ Dummel Ottó osztályvezető: 
 
 A Dr. Géfin téren lévő volt tűzoltóság felújítása befejeződött, irodacsoport, 
nyilvános WC került elhelyezésre. Ezeknek az üzembehelyezéséről szól az előterjesztés. Közösségi 
felhasználású céllal lett beadva a pályázat, ezért 70 százalékos intenzitású támogatást kapott. 
Önkormányzati kötődésű szervezeteket szándékozott az önkormányzat ide telepíteni (kistérség, kisebbségi 



15 
 

önkormányzat), ez jelenleg nem aktuális. Előtérbe került, hogy olyan rész kerüljön kialakításra, ahol az 
önkormányzat érdekeltségében lévő helyi közmű-szolgáltatók egyfajta ügyfélszolgálati irodája alakuljon ki 
(HUKE, Cellenergo, Kemenesvíz). Ők megtekintették, egy-egy irodában meg is tudnak állapodni. A 
Cellenergó Kft. költözését az is motiválja, hogy a Deák utcai épületet az önkormányzat szeretné 
elidegeníteni. A piacnál kötelező nyilvános WC-t működtetni a piacot működtető szervezetnek. A régi 
nyilvános WC bezárásra kerül, az újnál két működtetési forma került szóba. Vagy a Városgondnokság 
működtetné, vagy vállalkozás jelleggel működtetnénk. Azt is figyelembe kell venni, hogy 70 százalékos 
intenzitású támogatás volt, bizonyítani kell, hogy kellő nyeresége az önkormányzatnak nem származik az 
által, hogy bérbe adja. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Az osztályvezető által elmondottakon kívül van még két helyiség, amelyek 
a kapuszínből közelíthetőek meg, ott viszont csak 30 százalékos támogatást kapott az önkormányzat, 
azokat lehet piaci alapon bérbe adni. Van egy késes-köszörűs műhely, amely családi dinasztiaként működik, 
annak is van bérleti díja. Az épület alatt lévő pincére van jelentkező, aki borozót nyitna, a közös udvar miatt 
a Kormányhivatal hozzájárulása szükséges. A másik üzlethelyiség bérbeadásánál meg kell szabni, hogy mit 
árulhatnak (pl. bor, méz, kegytárgyak,).  
Javasolja, hogy az utcafront felőli irodákba a három szolgáltató cég költözzön be, induljon el az 
ügyfélszolgálat, a másik három irodára pedig keressék a megoldást. A nyilvános WC-t üzemeltesse a 
Városgondnokság a meglévő dolgozói létszámmal, alakítson ki olyan árat, ami nem a piaci ár, mellette a 
Képviselő-testület adjon fel olyan hirdetést, hogy magánszemélyek működtethetnék július elsejétől.  
Február 23-án lesz ezeknek az avatása, akkor ezeknek már üzemelni kell. 
 

 3./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
elnöke: 

 
 A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azon a véleményen volt, 
hogy a nyilvános WC üzemeltetését pályáztassa meg a Képviselő-testület egy forintos áron és maximálja az 
alkalmankénti díjat száz forintban. Amíg a pályázat nem zárul le, a Városgondnokság vegye használatba és 
üzemeltesse mindaddig, amíg nincs sikeres pályázat. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 9/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./ A Képviselő-testület kijelöli a Dr. Géfin tér 10. szám alatti épületben 
lévő irodák bérlőiként a Cellenergó Kft., a Kemenesvíz Kft., valamint a 
Celli HUKE KFT-t. A bérleti díjat 1.000,-Ft/m2/hó összegben állapítja meg, 
a közösen használt helyiségeknél, helyiség részeknél megosztva ezt. A 
felmerült rezsiköltségeket szintén megosztva a bérlők fizetik, a ki nem 
adott helyiségeknél pedig az Önkormányzat. Felhatalmazza a 
Városgondnokság vezetőjét az irodákra és a közös helyiségekre 
vonatkozó bérleti szerződés megkötésére. 
 
2./ A nyilvános WC-t 2012. február 23-tól a Városgondnokság 
üzemeltesse a meglévő személyi állománnyal. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a következő bizottsági ülésre 
készítsen pályázati kiírás tervezetet a nyilvános WC vállalkozásba történő 
üzemeltetésére. 
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Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István Városgondnokság igazgatója 
 
Határidő:  azonnal, 2012. augusztus 31. 

 
 

8./ KMKK-ban kialakított mozi működtetése. 
 
Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a 8. számú folyó ügyhöz kiosztásra került egy kiegészítés, 
amely írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 2./ Dummel Ottó osztályvezető: 
 
 A városközpont rehabilitációs programban került az ART mozi kialakítása 
címzett támogatással. ART mozinak megfelelő színvonal készült, bármelyik hasonló mozival megegyező 
hang- kép- és kényelmi lehetőséget ad. Filmforgalmazási követelményekben vannak nehézségeink. 
Pályázatban nem azt vállaltuk, amit az ART mozira előír. Május 31-éig, amikor megindul a fenntartási 
időszak, próba üzemmód javasolt. 
 
 3./ Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója: 
 
 Az a vetítési minimumszám, amit a pályázatban vállalt az önkormányzat 
az ART mozi esetében csütörtök, péntek, szombati vetítések. Az látszik célszerűnek anyagilag, szakmailag 
indokoltnak, ha csütörtökön egy vetítés, pénteken és szombaton két-két vetítés lesz, hogy a megkapott 
filmek megfelelően kijátszottak legyenek. A közelség, szakmai kapcsolat miatt indokolt a szombathelyi 
Savaria Mozival felvenni a kapcsolatot, mert tudják biztosítani, hogy saját vetítéseik után Celldömölk 
kaphassa meg először a filmeket, előnyben vagyunk a többi megyében működő mozikkal szemben. A 
szombathelyieknek van szakmai tapasztalatuk az ART mozis feltételeknek való megfelelés tekintetében. Ha 
csütörtöki napokon lesz a filmklub jellegű művészfilmek vetítése, saját kópiáik rendelkezésükre álló 
katalógusból tudják biztosítani a filmeket. Péntek-szombatra a sikerfilmeket premier jelleggel tudnák 
biztosítani. Ennek megfelelően próbáltak meg egy árpolitikát kialakítani, amely leírásra került az ülés elején 
kiosztott előterjesztésben. 
Amennyiben a leírt javaslatot elfogadja a Képviselő-testület, a Nemzeti Filmirodánál bejelentkeznek és 
regisztráltatják magukat és a szombathelyi Savaria filmforgalmazókkal kötnének szerződést és a februári 
megnyitó után pénteken már premier filmvetítéssel lehet indítani a mozit.  
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
10/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár 2012. február 24-től előreláthatólag 2012. május 31-
ig az alábbi műsorrendben és jegyárakkal próbaüzemben működtesse az 
intézményben kialakított art-mozit: 
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Hetente csütörtökönként: 
1800 órától ART-mozi jelleggel művészfilmek vetítése. 
Belépőjegyek ára:  
felnőtt jegy        700,-Ft/fő 
diák és nyugdíjas jegy       500,-Ft/fő 
filmklub tagsági igazolvány ára: 
felnőtt      6.000,-Ft/negyedévre 
    10.000,-Ft/félév 
diák és nyugdíjas    4.000,-Ft/negyedévre 
      7.000,-Ft/félévre 
 
Pénteken-szombatonként: 
1700 órakor és 1900 órakor kezdődő vetítések. 
felnőtt jegy        800,-Ft/fő 
diák és nyugdíjas jegy       600,-Ft/fő 
gyermek (14 év alatti)       500,-Ft/fő 
gyermek és ifjúsági csoportos jegyvásárlás (minimum 10 fő) 
         400,-Ft/fő 
 
Óvodák és iskolák szervezett csoportjai számára más napokon is lehetnek 
matiné vetítések, valamint baráti társaságok, családok, munkahelyi 
közösségek részére is lesznek filmes programok előzetes egyeztetés 
alapján. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor. jegyző 
  Pálné Horváth Mária KMKK igazgatója 

 
Határidő:  2012. május 31. 

 
9./ 2012. évi városi nagyrendezvények terve. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  

 1./ Nagyné Ferencz Mirtill, a Humán Szolgáltatások Bizottsága 
elnöke: 

 
 Elmondta, hogy a bizottság tárgyalta a városi nagyrendezvények tervét. A 
2012. évi költségvetésben is 2 millió forint van tervezve erre a célra. Hogy tartani lehessen ezt a keretet, 
igénybe kell venni a városi rendezvények programjainál a Soltis Színház és az iskolák felajánlásait. 
 
 2./ Erdélyi Antal Részönkormányzat vezetője: 
 
 Az Alsósági Tavaszi napok a tervben három nappal szerepel, ezt két 
napra – szombat-vasárnap – szűkítenék le. A vasárnapi nap a lovasverseny miatt már alacsony 
költségigényű. Nem fogják a három napra betervezett összeget teljes mértékben felhasználni, de kéri, hogy 
a szombati nap programokban gazdagabb, színesebb legyen. 
 
 



18 
 

 
 3./ Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója: 
 
 A Kráter-hangversenyt pályázati forrásból valósítja meg az intézmény, 
május utolsó hétvégéjén lesz. 
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Javasolta, hogy a 3. pont alatti rendezvények közül az Alsósági Tavaszi 
Napok, Izsákfai falunap, Ság hegyi Szüreti Napok időpontja legyen megadva a Soltis Színháznak, hogy 
ezekre az ünnepségekre oda illő műsorral készüljenek.  
Az 1. pont alatti állami, nemzeti ünnepeink közül Március 15-ére a Városi Általános Iskola, Augusztus 20-ára 
a KMKK művészeti csoportjai, Október 23-ára a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola készüljön 
műsorral. Mindez természetesen a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár irányításával, 
összefogásával és segítségével. Ezek legyenek fix pontok költségkímélés szempontjából. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 A Soltis Lajos Színház programjait az önkormányzat több ízben 
támogatta. Felajánlották, hogy a városi rendezvények műsorában szívesen vesznek részt térítés nélkül. A 
Celli Búcsút az egyház szervezné, természetesen a környéken lévő vállalkozók besegíthetnek, de mi mint 
önkormányzat nem áldozunk rá pénzt. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
11/2011.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 

 
 A Képviselő-testület a városi nagyrendezvények tervét 2012. évre az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Állami, nemzeti ünnepeink: 
Március 15. Műsort ad a Városi Általános Iskola 
Augusztus 20. Műsort adnak a KMKK művészeti csoportjai 
Október 23. Műsort ad a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző 
Iskola. 
 
2./ Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 3.§(5) 
bekezdésében nevesített és felvállalt ünnepek: 
január 6. a várossá avatás napja 
szeptember 23. a Trianoni kereszt felállításának napja (megemlékezés 
2012. szeptember 22.) 
 
3./ Évről-évre megrendezésre kerülő, immár hagyományossá vált, helyi 
rendezvények: 
 
Alsósági Tavaszi Napok 
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
A programban közreműködik a Soltis Lajos Színház. 
Időpontja: 2012. május 19-20. 
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Izsákfai falunap 
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
A programban közreműködik a Soltis Lajos Színház. 
Időpontja: 2012. július 13. 
 
Ság hegyi Szüreti Napok 
Szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
A programban közreműködik a Soltis Lajos Színház. 
Időpontja: 2012. szeptember 21-22-23. 
 
Bárdos Fesztivál: nemzetközi kórustalálkozó 
Szervezője: Liszt Ferenc Vegyeskar 
Időpontja: 2012. április 29. 
 
Ezerlátó VIII. Országos Mesefesztivál 
Szervezője: Soltis Lajos Színház 
Időpontja: 2012. január 23-25. 
 
Rendezőket és Színjátszókat képző Nemzetközi Tábor 
Szervezője: Soltis Lajos Színház 
Időpontja: 2012. július 3-8. 
 
4./ Kiemelt Sportrendezvények: 
 
Vulkán Futball Fesztivál 
Szervezője: „Vulkán Sport” Egyesület és a „Vulkán Fesztivál” Egyesület 
Időpontja: 2012. június 29-30-július 1. 
 
Hérincs Zsolt Kosárlabda Emlékkupa 
Szervezője: „Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért” Alapítvány 
Időpontja: 2012. március 29-április 6. 
 
Négy Város Labdarúgó Tornája 
Szervező: Celldömölk város 
Időpontja: 2012. július 28-29. 
 
Ság hegy Kupa, Szobi Tibor sakk emlékverseny 
Szervező. Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 
Időpontja: 2012. május 5. 
 
95. Magyar Asztalitenisz Bajnokság 
Szervező: CVSE Asztalitenisz Szakosztálya 
Időpontja:2012. március 3-4. 

 
 Felelős:  Fehér László polgármester 

  Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója 
 

 Határidő:  folyamatos 
 
 10./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
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 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
12/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
A Képviselő-testület, mint a Celldömölk sági u. 111. szám alatti társasházi 
ingatlan egyik tulajdonosa, hozzájárulását adja, hogy a Prakticell Kft. a 
tulajdonában lévő ingatlanrészben boltot alakítson ki. 

 
 Felelős:  Fehér László polgármester 

 
Határidő:  azonnal 

 
 
 11./ Kérelem bérleti jogviszony meghosszabbítására. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 13/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a tulajdonában lévő Sági u. 12/A./2. szám alatti, 37 
m2 nagyságú üzlethelyiségben kialakított ruházati bolt bérlőjével kötött 
bérleti szerződést meghosszabbítja 5 éves időtartamra változatlan bérleti 
díj meghagyása mellett. 

 
 Felelős: Fehér László polgármester 
   Bakó István a Városgondnokság igazgatója 
 
 Határidő: 2012. február 15. 
 
 

 12./ Korzó Internet Caffe vendéglátó egység vendéglátóipari  
  előkert ügye. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A tulajdonos azért nem szeretne a Sági utcai frontban a füves területen 
bővíteni, hanem a vendéglátóegység keleti oldalán is kialakítani előkertet, mert hétköznaponként amikor 
nincs nagy forgalom, a pultos személyzet is ki tudja szolgálni az előkert vendégeit, nem kell plusz 
személyzetet felvennie. 
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 2./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
elnöke: 

 
 A bizottság többségi véleménye az volt, hogy a Képviselő-testület 
engedélyezze a déli oldalra való kitelepülést, a dobogó használatát viszont nem, mivel tartós ottléte 
megváltoztatja a kő színét. A bizottság a helyszíni szemle alkalmával tapasztalta, hogy az üzlet környéke 
szemetes, rengeteg eldobott csikk van. Fel kell hívni az üzemeltető figyelmét, hogy köteles rendet tartani.  
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 14/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy Budai Zsolt egyéni 
vállalkozó, a Korzó Internet Caffé üzemeltetője a vendéglátóegység keleti 
oldalán, a Sági utca felől és a déli oldala mellett, a meglévő fenyőfa körül 
vendéglátóipari előkertet alakítson ki úgy, hogy a kihelyezett asztalok, 
székek és napernyők mobilizálhatóak legyenek azzal, hogy amennyiben a 
használat során az önkormányzatnak szüksége van a területre, addig a 
közterület használata szünetel. Az igénybevett területeken és az üzlettel 
határos közterületen a folyamatos takarításról köteles gondoskodni. 
 

 Felelős: Fehér László polgármester 
 

 Határidő:  2012. február 29. 
 
 Fehér László polgármester: meg kell követelni a vendéglátó egységek 
üzemeltetőitől, hogy az egységek környékén, az utcán eldobott cigarettacsikkeket is szedjék össze. Műszaki 
osztályvezető a közterületfelügyelő figyelmét hívja fel. 
 
 13./ Városközpont telekalakítási ügye. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 15/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./ A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a tulajdonában 
lévő, a városközpont rehabilitációs munkálatainak befejezése után 
kialakult utak, közterületek telekalakításához.  
 
2./ A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a kérelmek, változási 
vázrajzok, okiratok aláírásával és a Jegyzőt – a telekalakítást követően – 
a vagyonrendelet módosításának előterjesztésére. 

 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 

 Határidő: 2012. április 30. 
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 14./ Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú  
  Társulási Megállapodásának, valamint a Kemenesaljai  
  Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  
  Társulási Megállapodásának módosítása. 

 
 Előadó:  Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 16/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 3. számú módosítását a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalt módosítását a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
 

 Határidő: azonnal 
 

 15./  Tájékoztatás a devizahitelek mérlegfordulónapi  
  értékeléséről. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 17/2012.(I.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület elfogadta a devizahitelek mérlegfordulónapi 
értékeléséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 

 16./ A 2011. évi pénzügyi terv módosítása 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő módosította a pénzügyi tervet és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 2/2012.(I.25.) önkormányzati rendelet a 2011. évi  
 pénzügyi tervről szóló 9/2011.(II.24.) sz. rendelet  
 módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
 Határidő:  azonnal 

 
 
Erdélyi Antal képviselő távozott a Képviselő-testület üléséről. 
 

 17./ INVITEL Távközlési Zrt. Celldömölk, Wesselényi u. –  
  Király János u. kereszteződésében távközlési oszlop  
  elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 18/2012.(I.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja az INVITEL Zrt. 
részére a Celldömölk Wesselényi u. – Király János u. kereszteződésében 
– a 813. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra földkábeles távközlési vezeték 
elvezetésére a Király János u. 26. szám alatti ingatlan távközlési 
vezetékkel történő ellátása érdekében. Az INVITEL Zrt. köteles elvégezni 
a helyreállítási munkákat. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 18./ Tájékoztatás fakivágásról. 
 

 Előadó: Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
  elnöke 

 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 19/2012.(I.25.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület tudomásul veszi a Városfejlesztési és 
 Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörben – fakivágási 
 ügyekben – hozott döntésről szóló tájékoztatót. 
 
 Felelős: Karádi Mihály bizottsági elnök 
  
 Határidő: azonnal 

 
 Fehér László polgármester: 
 
 A televíziónézőket tájékoztatta, hogy február 22-én lesz a soros 
Képviselő-testületi ülés. A törvényi követelményeknek eleget téve a költségvetés elfogadása előtt 
közmeghallgatást tart a Képviselő-testület, amiről a lakosság tájékoztatást fog kapni. Február 23-án 
csütörtökön délután kerül felavatásra a Dr. Géfin tér 10. szám alatti közösségi ház, valamint a mozi, amely 
másnap sikerfilmmel várja az érdeklődőket. 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést bezárta, és 
bejelentette, hogy a képviselőtestület a továbbiakban zárt ülést tart. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Farkas Gábor.       Fehér László 
      jegyző       polgármester 


