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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. 
március 27-én 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 képviselők, Farkas Gábor. jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Dr. Várnai Levente képviselő. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Pusztai Gábor – a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tagja, 
Dummel Ottó műszaki osztályvezető, Orbán Dóra pénzügyi osztályvezető, Dr. Zömbik Viktória jogi 
szakreferens, Dr. Györéné Losoncz Andrea – az Új Kemenesalja szerkesztője, Vajda Zsuzsanna – a Városi 
Televízió munkatársa és egy celldömölki lakos. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 11 
képviselő közül 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
 
 
Javasolta, hogy a képviselőtestület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg. 
 
 NAPIREND: 
 

1./ Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással 
kapcsolatos egyeztetés eredménye. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 

2./  Az Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
30/2009. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 3./  2012. évi út-híd szakfeladat felosztása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 4./ Szentháromság téren elhelyezendő pavilonok hirdetménye. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 5./ Pályázati lehetőségek. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
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 6./ Szakfeladatok felülvizsgálata. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 7./ Közterület-foglalási kérelem. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 8./ Cellenergo Kft. jóváhagyás iránti kérelme. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatos 
egyeztetés eredménye. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Március 12-én rendkívüli ülésen tárgyalta ezt a témát a Képviselő-testület. 
A városvezetés felhatalmazást kapott, hogy e hónap végéig, átmeneti időszakra keressenek üzemeltetőt. Ez 
az átmeneti időszak 2012. április 16-ától augusztus végéig szól. Új közbeszerzési felhívás lesz közzétéve. 
Az átmeneti időszakban kevesebb járat lesz, fő szempont, hogy az iskolába,- munkahelyre,- vonatokra oda 
érjenek az utasok. A menetjegyek árában 15 forint emelés javasolt. 
 
 2./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Ez előző rendkívüli ülésen polgármester úr felhatalmazást kapott a 
Képviselő-testülettől, hogy a helyi tömegközlekedés vonatkozásában folytasson tárgyalást vállalkozóval, aki 
a pályázati eljárás idejére ezt a feladatellátást tudja vállalni. A Kemenesalja Busz Kft. az átmeneti időre tudta 
a szolgáltatást vállalni. 2012. április 15. – 2012. augusztus 31-ig – a pályázathoz szükséges időre – vállalta 
ezt a szolgáltatást. A járatok számában mint ahogy polgármester úr említette csökkenés lesz. Javasolta, 
hogy fogadja el a Képviselő-testület az előterjesztésben leírt határozati javaslatot.  
 
Horváth Melinda képviselő megérkezett a képviselő-testületi ülésre. 
 
 3./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Tájékoztatta a jelenlévőket és a lakosságot, hogy a busz menetrendet 
átalakították, mivel kényszerhelyzetben vannak. Tizenkét pár buszjáratot hagytak meg. Úgy próbáltak 
egyeztetni, hogy megfeleljen a vonatokhoz, iskolába, munkába járáshoz. Egyeztettek az iskolákkal is, hogy 
a gyerekek kötelező úszásoktatásához is igazodjon a buszok indulása. Szeretné, ha a Képviselő-testület 
elfogadná az előterjesztés határozati javaslatát, valamint április 15-étől a menetjegy árát 150,-Ft-ban 
határozza meg.  
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 4./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 
 Köszönetét fejezte ki Erdélyi Antal képviselőtársának, hogy a 
pedagógusok kérését figyelembe vette, így a diákok gond nélkül el tudnak jutni az uszodába és vissza az 
iskolába. Megkérdezte, hogy azoknak a gyerekeknek, akik nem rendelkeznek bérlettel hogyan lesz 
kompenzálva az önkormányzat által a buszjegyek ára. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Az iskola tanmenetében kötelezővé tette az úszásoktatást, ezt a 
fenntartónak ki kell fizetni.  
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott vélemények alapján 
az 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 52/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

1.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a jelenlegi szolgáltatóval 
fennálló közszolgáltatási szerződés megszüntetésének napja – a 
közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása miatt – 2012. április 
15. napra módosuljon. 

 
2.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat a 2012. április 

15-től – 2012. augusztus 31-ig terjedő időre – a Pécz Cecília 
ügyvezető által képviselt – Kemenesalja Busz Kft.-vel kössön 
közszolgáltatási szerződést az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítás feladatának ellátására. 
A közszolgáltatási szerződés a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 Felelős:  Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor jegyző 
 
 Határidő:  2012. április 15. 
 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
30/2009. (XI.20.) számú rendelet módosítása. 

  
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Előrebocsátotta, hogy az Országgyűlés döntéseit figyelembe kellett venni, 
továbbá van olyan összefüggés is, ami a JUFA Ungarn Kft-vel kötendő szerződéshez kapcsolódik. 
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 2./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Ahogy az előterjesztésben is leírásra került, a helyi önkormányzat 
vagyonról új törvény rendelkezik, ami 2012. január 1-én lépett hatályba. A korábbi vagyon-kategóriáktól 
eltérően új vagyon-kategóriákat állapít meg önkormányzati vagyon vonatkozásában, ezért szükséges a 
vagyonrendelet módosítása. Szükségessé vált a vagyonrendelet teljes felülvizsgálata. Látszik, több pontban, 
ahol ilyen kategóriákat nevesítik, ilyen a nemzetgazdasági szempontból kiemelt vagyon, kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú vagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon, üzleti vagyon. Minden kategóriáról 
megmondja a törvény milyen lehetőségekkel, milyen eszközökkel tud a tulajdonos működni, milyen 
szerződéseket köthet. A vagyonrendelet felülvizsgálata során megállapították, hogy a vagyonrendelet egyes 
paragrafusainak hatálya nem szükséges, azokat a törvény részletezi, javasolják hatályon kívül helyezni. Az 
új vagyontörvény lehetőséget biztosít az önkormányzatnak, hogy a használati jog létesítését szabályozza, 
hogy értékhatártól függően bizonyos körben pályázat nélkül is bérbe lehessen adni. Ezért javasolják a 23. § 
(10) bekezdését a jogszabályban meghatározott szerint módosítani. Felvetődött továbbá, ami fontos lenne, 
ha fejlesztést kíván a bérbeadó elvégezni, ami az önkormányzat érdekében áll, szintén javasolt a pályázatot 
mellőzni, hiszen más nem tudja ezt a fejlesztést megvalósítani. Ezzel a módosítással javasolja elfogadásra a 
rendelet-tervezetet.  
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján 9 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

 Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. 
(III.28.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2009. (XI.20.) sz. rendelet 
módosításáról.  

 
 A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 
 2012. évi út-híd szakfeladat felosztása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A Képviselő-testület ülését megelőzően a Városfejlesztési és 
Költségvetési Bizottság is ülésezett. A szükséges munkák leírásra kerültek, ebből kellene kiválasztani 
bizonyos elemeket, hogy ne kelljen a következő ülésig 5 hetet várni, hanem el tudjanak indulni bizonyos 
munkák.  
 
 2./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Elmondta, hogy nagy vita alakult ki a bizottsági ülésen, a bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy kimondottan a forgalmi rendre vonatkozó fejlesztések legyenek végrehajtva – így az Ifjúság 
tér forgalmi rend kialakítása, útburkolati jelek festése, sebességcsökkentő küszöb elhelyezése; KRESZ 
táblák pótlása, javítása, útburkolati jelek festése; a Budai Nagy Antal utca – Dózsa György utca 
egyirányúsítás kialakítása, burkolati jelek festése; Kodály Zoltán lakótelep forgalmi rend kialakítása; a 
Hollósy tér forgalmi rend kialakítása, Király János utca forgalmi rend kialakítása, a többi munkáról a 
következő képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági ülésen tárgyaljanak. 



5 
 

 
 
 3./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Elmondta, hogy a kátyúzási feladatok ismertek, mindenki látja, hogy 
mekkora lyukak alakultak ki. Különféle kártérítési perek előzhetőek meg, ha nyáron elkezdik a kátyúzási 
feladatot. Tervek szerint a Városgondnokság végezné el. A Temesvár utcában aszfaltot marnak fel, sok 
földút van, meleg időszakban ezt a mart aszfaltot el lehet teríteni, amit az autóknak kell betömöríteni. A 
Temesvár utca aszfalt burkolat megerősítésére beindítják a pályázatot, a kivitelezés időpontja nyárra 
tevődik.  
A 2 millió forint KRESZ tábla pótlásra egész évre vonatkoztatott, a Kht kötelezést bocsátott ki, hogy az 
összes átmenő útnál csatlakozó utak KRESZ tábláit – 15-20 darabot felsoroltak – mikorra kell kicserélni. A 
keretösszeg legjobb esetben másfél millió forintnál állna meg.  
Inkább a forgalmi rendes kialakításokat helyezné a II. félévre, mert ezek a dolgok valamennyire működnek, 
kivéve az Ifjúság teret.  
Az Ifjúság téri forgalmi rendet elkezdené és a kátyúzási feladatokban mindenképp el kellene indulni. 
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Elfogadhatónak tartotta a bizottsági ülésen a forgalmi rend változása miatti 
kialakításokat az Ifjúság téri sárga villogó nélkül (ha nem szükséges). Az első tétel – a Kinizsi u. járda építés 
– olyan anyagról van szó, amely leszállításra, kifizetésre került. Azért terheli 2012. évet, mert 2011-ben 
beérkezett a számla és 2012-ben került kifizetésre. Ennek mindenképpen benne kellene maradni. 
 
 5./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A múlt évre a Kinizsi u. járda építésére be lett tervezve egy összeg, ebből 
merték megrendelni az anyagot. Fele gyakorlatilag lefoglalt tétel. 
 
 6./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Javasolta, hogy az Ifjúság tér forgalmi rend kialakításánál a sárga villogó 
kerüljön elhagyásra, véleménye szerint a KRESZ tábla pótlások, forgalmi rend változás miatti kialakítások is 
kevesebb összegből megoldhatóak. Ha ésszerűen döntenek 15-16 millió forintba bele férne a betervezett 
aszfaltozás, földutaknak a készítése, legalábbis, hogy valami látszat legyen, egy-két utca így elkészülhetne.  
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 Véleménye szerint csak ami nagyon sürgős azt kellene megrendelni és a 
többi csúszna egy hónapot. Igaza van mindenkinek, hogy a választókörzete mellett szól. Sajnos a bizottsági 
ülésen a műszaki osztályvezető nem tudott ott lenni, a Kormányhivatal vezetőinek kellett megmutatni az 
épületet. Ha ott lett volna másképp súlyozhatták volna a feladatokat. Amit az aszfaltozási munkákkal 
elmondott biztos, hogy megszívlelendő. Az Óvodaköz járdaépítése a múlt évről csúszott át, be kellene 
vállalni. A Hegyalja utca miatt teljes mértékben igaza van a részönkormányzat vezetőjének, de egy kicsit 
csúsztatni kellene. A Temesvár u. aszfalt burkolatának megerősítését előre kellene hozni, mert innen a mart 
aszfalttal megoldható a földút fenntartás. A kátyúzást mindenképpen el kell végezni. A KRESZ táblák 
pótlásánál, javításánál, útburkolati jelek festésénél törekedni kell, hogy egy millió forint közelében legyen. A 
Budai Nagy Antal – Dózsa György út egyirányúsításának kialakítását egyenlőre le lehetne venni a 
napirendről. Ugyanez vonatkozik a Király János utcára – Hollósy térre. Az Ifjúság téren fontos a forgalmi 
rend kialakítása, útburkolati jelek festése, sebességcsökkentő küszöb beépítése fontos, mivel 
balesetveszélyes. A sárga villogót el kellene hagyni. A Kodály Zoltán utca lakótelep forgalmi rendjének 
kialakításával kapcsolatban Karádi Mihály bizottsági elnök elmondja a véleményét. A Gimnázium és a 
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Polgármesteri Hivatal közötti, valamint a Polgármester Hivatal és a Hollósy tér felé kitaposott járdát ki 
kellene építeni. 
 
 
 8./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Véleménye szerint a Kodály Zoltán utca forgalmi rendjét ki kellene 
alakítani, mert az is balesetveszélyes. 
 
 9./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Az izsákfai hosszú utcát el kellene hagyni, ugyanazzal a technológiával 
fele lenne a földút fenntartásból. Ságon több nem hosszú bekötő út van, amit meg lehetne menteni 
aszfaltozással. Ha semmiképp nem megoldható a Hegyalja utca burkolatjavítása, legalább egy sági utca 
burkolatjavítását végezzék el. 
 
 10./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Izsákfán a Hegyalja u. olyan rossz, hogy még gyalog sem lehet elmenni 
azon az úton.  
 
 11./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Véleménye szerint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottságon 
született döntés, azokat kellene megvalósítani, és később mindenki gyűjtse össze, hogy mi a legfontosabb. 
 
 12./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
 Horváth Melinda képviselőtársával egyetértve ő is fontosnak tartja a kis 
utcák fokozatos rendbetételét. 
 
 13./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Javasolta, hogy hagyjanak meg a következő képviselő-testületi ülésre egy 
bizonyos keretet, gyűjtsék össze elsősorban a földes utcákat a város területén és kötelezzék el magukat, 
hogy ahogy megállapodtak, meg is fogják csinálni. Addig az is kiderül, hogy a Vulkán Park pótmunkáiból 
mennyi pénz marad. 
 
 14./ Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta, hogy utcánként menjenek végig, 11-12 millió forintig lehet 
Celldömölkön az út-híd keretből felhasználni, a többit Ságon – Izsákfán kell útjavításra fordítani. Elfogadja 
amit a sági képviselők mondanak. 
 
 15./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Ságon elvileg a járdákra nem kell pénz. Az iskola előtti parkoló kiépítése 
látványos, ennek 850 ezer forint az anyagköltsége, 1 millió forintból meg lehet oldani. 
 
A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott vélemények alapján az 1.) 2.) 3.) 4.) 6.) 7.) 8.) pont 
esetében 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; 5.) pont esetében 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
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 53/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

 A Képviselő-testület a 2012. évi út-híd szakfeladatból az alábbi feladatok 
elvégzését határozta meg: 

  
1.) Kinizsi u. járda építés (kb. 300 m2 térkő burkolat anyag + díj) 2011. év 

végén lett megrendelve a térkő burkolat a járda építéséhez és 2012. 
januárjában került kifizetésre az anyagra 1.470 e.Ft, ami 648 m2 térkő 
burkolat mennyiségre elegendő, így az idei út-híd keretben lett 
elszámolva az anyagvásárlás)   2.800 e.Ft 
 

2.) Földútfenntartás mart aszfaltos kivitelben 550-600 m2 felületen 
2.000 e.Ft 
 

3.) Kátyúzási feladatok     3.000 e.Ft 
 

4.) Ifjúság tér forgalmi rend kialakítása      165 e.Ft 
Ifjúság tér útburkolati jelek festése      150 e.Ft 
Ifjúság tér sebességcsökkentő küszöb elhelyezése    120 e.Ft 
 

5.) Kodály Zoltán lakótelep forgalmi rend kialakítása 1.000 e.Ft 
 

6.) Temesvár u. aszfaltburkolat megerősítése 
(a kivitelező részéről 1.052 e.Ft, a műszaki ellenőr részéről 1.052 e.Ft 
és a tervező részéről 127 e.Ft, azaz összesen 2.231 e.Ft kerül 
átutalásra az önkormányzat számlájára. A munka elvégzésének teljes 
költsége 4.700 e.Ft. Az átutalt összegek után az önkormányzatra eső 
rész:      2.470 e.Ft 
 

7.) Gimnázium és a Polgármesteri Hivatal, valamint a Polgármesteri 
Hivatal és a Hollósy tér felé kitaposott járda kiépítéséhez térkő 
vásárlása         220 e.Ft 
 

8.) Az út-híd szakfeladatra fordítható összegből megmaradt 3.690.000,-
Ft-ra az Alsósági-Izsákfai Részönkormányzat tegyen javaslatot. 
 

Határidő: azonnal 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 

 
 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Szentháromság téren elhelyezendő pavilonok hirdetménye. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Elkészítették a pavilonok építtetőjének, üzemeltetőjének kiválasztására 
szolgáló pályázati felhívás tervezetét, ez a két pavilon a vállalkozó szektor lehetősége lenne. Ismertette a 
pályázati felhívás tervezetét. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Megkérdezte, hogy lekorlátozzák-e a vállalkozói szektor számára 
meghirdetett pavilonokban a tevékenységi kört? Van aki lacipecsenyét, bort, sört szeretne árulni. Az 
önkormányzat által megépítendő pavilonok tevékenységi körét lehetne irányítani, annak lehet hogy 
kevesebb lesz a bérleti díja.  
 
 3./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A tevékenységi körnek is igazodni kell a tér műemléki hangulatához, 
növelni kell turisztikai hasznosítását. A pályázatban utána már csak ajánlások vannak. Ha beérkeznek az 
ajánlatok fenntarthatja az önkormányzat a jogot, hogy lacipecsenyét alkalmasnak találja-e, hogy ezen a 
téren megvalósuljon. Ha nem érkezik be több ajánlat, akkor belefér, de nem ez az elsődleges irány, viszont 
nincs is kizárva. 
A pavilonok nagysága 8 m2, a pavilonok által elfoglalt területre induló bérleti árnak 1.000,-Ft/m2 árat javasol, 
előkert esetében 500,-Ft/m2 árat. 
 
 4./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 
 Megkérdezte, ha mind a négy pavilon szeretne előkertet létesíteni, marad-
e elegendő hely a téren? 
 
 5./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Természetesen igen, négy asztalnál többre nem gondoltak egy pavilon 
esetében sem. 
 
A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott vélemények alapján 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 54/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

 A Képviselő-testület a felújított Szentháromság téren elhelyezendő 2 db 
pavilon építtetőjének, üzemeltetőjének kiválasztására pályázatot ír ki. 
 
A pályázati kiírás a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős:  Farkas Gábor jegyző 
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 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Pályázati lehetőségek. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy elkészítették a pályázatokat, 
újabb javaslat érkezett, hogy ne csak a közterület-figyelő kamerarendszert építsék ki, hanem az iskolai 
sportolási lehetőségek javítására vonatkozó pályázat is beadásra kerülne. Árajánlatot kell beadni, 20 millió 
forint + ÁFA, 24 millió forint körüli összeg. 
A 2. pont az MLSZ pályaépítési program megvalósítását támogató nyílt pályázatról szól. Egy 105x68 
méterméretű műfüves nagypálya és a kapu mögött egy 20-40 méteres műfüves kispálya megépítése a cél a 
CVSE sporttelepen. Tíz százalék önerőt vállalna az önkormányzat. A 3. sz. pont arra vonatkozik, hogy a 
polgármester úr próbáljon meg támogatókat szerezni ehhez.  
A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása keretében a közterület-figyelő 
kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban egyeztettek a rendőrséggel, két kamera kerülne felszerelésre, 
egy az evangélikus templom mellett és egy a városközpontban. Ehhez 2.144.015 forint önerőt kell 
biztosítani. 
Kérte, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó előirányzatból elnyerhető 
támogatás igénybevételére a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” címmel a 
Képviselő-testület által jóváhagyott pályázathoz szükséges 2.000.000,-Ft-on felül biztosítson még 144.015 
forintot. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Az iskolai sportolási lehetőségek javítására vonatkozó pályázat 
önerejének biztosítása az iskola fogja biztosítani költségvetéséből. 
Az MLSZ pályaépítési program megvalósítására szóló pályázathoz a 30 százalék önerő helyett az 
önkormányzat 10 százalék önerőt vállalt. Előfordulhat, hogy nem fogadják el a tíz százalék önrész 
felajánlását. Tíz millió forint önrész szükséges, ami a CVSE önkormányzati támogatásából, támogatók 
felajánlásából és adócímkézés bevételeiből lesz biztosítva. 
 
 3./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Megkérdezte, hogy miért nem a CVSE adja be a pályázatot? 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Ez a pályázat beadásra került, amihez előzetes egyeztetés alapján kérik a 
Képviselő-testület utólagos hozzájárulását. Kérte, hogy legyen képviselő-testületi döntés, hogy az 
önkormányzat az önrészt megelőlegezi. Ha semmiképp nem lenne vállalható a szükséges önrész, akkor is 
vissza lehet adni a pályázatot, ha nyert. Csak akkor van esély egy pályázat elnyeréséhez, ha az be van 
adva. Véleménye szerint amihez az állam ad 70-80 százalékot, legyen az bármi, bűn nem meglépni. Ha 
száz százalékban kell lefinanszírozni az önkormányzatnak, soha nem lesz pénze hozzá.  
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 5./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Az idei költségvetésben a CVSE részére 17 millió forint támogatás 
szerepel, a következő években kevesebb támogatást kapnak, ezzel rá is vannak kényszerítve, hogy 
szponzorokat keressenek a működéshez. 
 
A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott vélemények alapján az 1. és 2. pont esetében 9 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal; a 3. és 4. pont esetében 6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 
 55/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

1.) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó előirányzatból elnyerhető támogatás igénybevételére 
„Iskolai sportolási feltételek javítása” címmel. A Képviselő-testület a 
24.999.472,-Ft összköltségű pályázathoz szükséges 4.999.895 forint 
önerőt biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 

2.) A Képviselő-testület a 49/2012. (III.12.) számú határozata 1.) pontját 
az alábbiak szerint módosítja: Celldömölk Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó előirányzatból 
elnyerhető támogatás igénybevételére a „Közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítása” címmel. A Képviselő-testület a 
10.720.069,-Ft összköltségű pályázathoz szükséges 2.144.014,-Ft 
önerőt biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
3.) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez az Országos pályaépítési 
program keretében egy 20x40 méter és 105x68 méter méretű 
műfüves pálya megvalósítására. 
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 26.900.000 forint 
összegű bérleti díjat az éves költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület a műfüves pályák megvalósításának 
helyszíneként az 1422 hrsz-ú Sporttelep területét jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
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4.) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az Országos Pályaépítési Program keretében 
tervezett sportpályák megépítéséhez szükséges saját forrás 
csökkentése érdekében támogató partnereket vonjon be. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

  
 
 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Szakfeladatok felülvizsgálata. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott vélemények alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 56/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  
 A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi módosításokat: 
 

1. A Képviselő-testület Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalának alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítsa: 
3./ jogszabályban meghatározott közfeladata az alábbi szöveggel egészül ki: 
Az önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának 
lebonyolításával kapcsolatos feladatok. 
4./ pontban az alaptevékenységének szakfeladatait az alábbiakban határozza 
meg: 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
812000 Takarítás 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európa parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841403 Város,- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása  
 
2. A Képviselő-testület Celldömölk Város Önkormányzata által ellátott 
alaptevékenységek szakfeladatait az alábbiakban határozza meg: 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
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412000 Lakó- és nem lakó épület építése 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 
üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának 
komplex támogatása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
932918 Mindenféle máshova nem sorolható szabadidős szolgáltatás 
932919 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 7./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Közterület-foglalási kérelem. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott vélemények alapján 5 igen, 4 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 57/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

 Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenes 
közterület-foglalási engedélyt ad Kuckár Józsefné Celldömölk Sági utca 
210. szám alatti lakos részére 2012. április 7-én1400 órától 2012. április 9-
én 2000 óráig a Lottózó előtti parkoló területére az ugráló, csúszda, 
meseország felállításához. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
    
Határidő:  azonnal 

 
 
 8./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Cellenergo Kft. jóváhagyás iránti kérelme. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A Képviselő-testület jóváhagyását kérték a Kft. könyvvizsgálójának 
megválasztásához, valamint a társasági szerződés módosításához, mivel új székhelyre a Dr. Géfin tér 10. 
szám alá kerültek át. 
 
 2./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Kifogásolta, hogy két éve nem fizet a társaság tiszteletdíjat az 
önkormányzat által Felügyelő Bizottságba delegált tagoknak. 
 
A képviselőtestület 7 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal az előterjesztés tárgyalását levette a 
napirendről. 
 Fehér László polgármester: 
  
 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 


