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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. 
április 26-án 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, 
Dr. Várnai Levente képviselők, Farkas Gábor. jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Söptei Józsefné képviselő. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Sipos Tibor a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola 
igazgatója, Gasztonyiné Fódi Zita – a Városi Óvoda vezetője, Bakó István – a Városgondnokság igazgatója, 
Danka Adél – a Városi Általános Iskola igazgatója, Csizmaziáné Hubert Mária – a Népjóléti Szolgálat 
igazgatója, Pálné Horváth Mária – a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, Futó István 
könyvvizsgáló, Dr. Györéné Losoncz Andrea – az Új Kemenesalja főszerkesztője,  Vajda Zsuzsanna – a 
Városi Televízió munkatársa, Orbán Dóra pénzügyi osztályvezető, Dummel Ottó műszaki osztályvezető, 
Kiss Lilla belső ellenőrzési vezető, Tulok Gabriella oktatási szakreferens, Sebestyén Vilmos – a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom képviselője. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 11 
képviselő közül 10 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./ 2011. évi pénzügyi terv végrehajtása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ Celldömölk Város Önkormányzatának 2011. évi Ellenőrzési és 

Összefoglaló Éves Ellenőrzési Jelentése. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
4./ A Ság hegynél lévő hulladékgyűjtő konténerek problémája. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
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5./ A balatonrendesi tábor konyhájának működtetése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
6./ Önköltség megállapítás, intézményi és személyi térítési díjak 

módosítása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
7./ A Népjóléti Szolgálat szabályzatainak módosítása, továbbá működési 

engedély módosítás. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
8./ A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár részvétele az Új 

Széchenyi Terv keretében a TÁMOP 3.2.4.A-11/1 és a TÁMOP 
3.2.12-12/1 pályázaton. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
9./ Tájékoztatás az óvodai és iskolai beíratásokról. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
10./ Pályázati lehetőség. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
11./ Kérelem. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
12./ Sági u. 12/A/2. szám alatti üzlethelyiség további sorsa. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
13./ A HPV fertőzés elleni védőoltás támogatása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
14./ Alsóság, Izsákfa városrészen 2012. évi út-híd szakfeladat felosztása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
15./ Vulkán park. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
16./ Fedezetmódosítás kiegészítés. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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17./ Fakivágási ügyek. 
 
 Előadó: Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 

Bizottság elnöke 
 
18./ A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Ifj. Rozmán Ferenc 

celldömölki lakos, „Gurul a város 2” elnevezésű rendezvény, valamint 
a Kemenesaljai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület közterület 
használati ügye. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
19./ Pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 10 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 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 

 1./ Fehér László polgármester: 
 

 A két ülés között történtekről az alábbiakban tájékoztatta a 
képviselőtestületet: 
 
Március: 
28. A kórház működtetésével kapcsolatban folytattak egyeztetést Budapesten a szakminisztériumban Dr. 

Farkas Péter kórházigazgatóval és Farkas Gábor jegyző úrral közösen. 
29. A Vas Megyei Önkormányzat pénzügyi bizottsági ülésén, majd a közgyűlésén vett részt. 
30. Extra ligás asztalitenisz-csapatunk utolsó hazai bajnoki mérkőzését játszotta, az együttes harmadszor 

lett Magyarország bajnoka. Az aranyérmeket a mérkőzés után adta át Jónyer István, a Magyar 
Asztalitenisz Szövetség alelnöke. 

 
Április: 
2-6. Évi rendes szabadságát töltötte. 
8. Bejáráson vett részt Bakó Istvánnal, a Városgondnokság igazgatójával, szemügyre vették az 

önkormányzati tulajdonú lakások környezetét és a közterületeket. 
17. A Cellenergo Kft. taggyűlést tartott. 
18. Vas Megye Közgyűlése pénzügyi bizottsági ülésén vett részt, majd a Ság hegyen önkormányzati 

tulajdonú ingatlanokat szemrevételeztek. 
19. Futó István úrral tartott megbeszélést, a könyvvizsgáló a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

mondta el véleményét. 
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25. Délelőtt Vas Megye Közgyűlése ülésén vett részt, majd a Kemenes Vulkán Park építése projekt 
keretében, a projektpartner Őrségi Nemzeti Park által felújított Sághegyi Múzeum átadására volt 
hivatalos. 37 millió forintos beruházás. Az interaktív múzeumban a Ság hegy élővilágát, a hegy és az 
itt élők kapcsolatát mutatják be. A látogatók például megmérhetik a vulkáni kőzetek tömegét, 
összeállíthatják egy pince makettjét. A múzeumon kívül kialakítottak egy a Kárpát-medence 
legjellegzetesebb kőzeteit bemutató kőparkot és a vulkánosság témakörét feldolgozó játszókertet, a 
Vulkánösvény pedig 13 állomáson mutatja be a Ság hegy vulkáni működését. A múzeumban hétfőn-
kedden szünnap, más napokon 930 órától 1530 óráig tart nyitva, csoportokat előzetes bejelentkezés 
alapján más időpontokban is fogadnak. Huszár Imre és Huszár Imréné tartózkodik a múzeumban 
(telefonszámuk: + 36 20 803 3754). 

 
 Délután a Cellenergo Kft. taggyűlésén vett részt, a taggyűlésen elhangzottakról – ami a lakosságot  

érinti – jegyző úr fog tájékoztatást adni. 
 
Ezután két levelet olvasott fel, mindkettő a közzétett menetrend szerinti helyi járatos személyszállítással 
kapcsolatos hiányosságokkal, kérésekkel kapcsolatos. 
A két panasz-beadvány hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a vállalkozó elmondása szerint az utas-számlálás alapján 
ezen az utolsó járaton két-három utasnál nincs több. A másik levélben említett járatokon a számlálás szerint 
nem sok utas van. Várható volt, hogy az eddigi 18 pár járat lecsökkentésével maradnak ki járatok, látható, 
hogy valamilyen érdeksérelem történt. Szeptember 1-étől bízik benne, hogy ez változni fog. Plusz járatok 
beállítása többletköltséggel jár. Két héten belül JUFA ügyben rendkívüli képviselő-testületi ülés 
összehívására kerül sor, akkor lehet megalapozottan foglalkozni ezzel a panasszal. 
 
 2./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Tudomása van arról, hogy még egy levél fogalmazódott meg, amiben az 
¼ 5 órakor induló busz visszahelyezését kérik. Érdeklődött, hogy ez a levél még nem érkezett-e meg? 
 
 3./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Valószínűnek tartja, hogy a levél azért nem került feladásra, mivel ez a 
járat 16 óráról 16:15 órára vissza lett már állítva. 
 
 4./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Azután érdeklődött, hogy milyen lehetőségek vannak a kórház számára, 
milyen ígéretet kapott a város, hogy valamilyen szintű ellátásban részesüljenek a Celldömölkön és 
környékén élők.  
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Válaszában elmondta, hogy a kórház helyzete elég képlékeny, az biztos, 
hogy május 1-étől állami fenntartásba kerül. Arról még nem született döntés, hogy a Markusovszky Kórház 
részeként 15 szülészeti és sebészeti ággyal működne. A Vas megyei országgyűlési képviselők 
megfogalmaztak egy levelet az egészségügyi államtitkár részére, hogy a Vas megyében lévő 220 település 
területi ellátása egyik esetben sem kerüljön át más megyéhez. Van olyan minisztériumi előterjesztés, 
amelyben az Őrség környékét Zalaegerszeghez, Vasvár vonalától Ajkához, Celldömölki járás Pápához 
kerülne. Bízik abban, hogy a szülészeti és sebészeti ellátás marad, a belgyógyászaton valószínűleg az aktív 
ellátás nem fog működni, járóbeteg ellátásra lehet pályázatot beadni. Intaházával kapcsolatban vannak 
kérdések, május 1-e és december 31-e között ki fog derülni.  
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 6./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 
 Köszönetét fejezte ki a műszaki osztálynak és a Városgondnokságnak, 
hogy a volt Eötvös iskola épületébe visszahelyezték a régi „láncos” csillárt. A Városgondnokság 
igazgatójától megkérdezte, milyen intézkedésekkel lehet elkerülni, hogy a játszótéri homokozókba ne 
kerüljön macskaürülék, ami súlyos fertőzést okoz. 
 
 7./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondta, jogszabály előírja, 
hogy milyen gyakorisággal kell a homokot cserélni, azt megteszik. Tiltják, hogy állatot játszótérre vigyenek 
lehet. Ha valaki ilyent észlel megteheti a bejelentést. 
 
 8./ Gasztonyiné Fódi Zita, a Városi Óvoda vezetője: 
 
 Elújságolta, hogy az óvodákban van homoktakaró, éjszakánként letakarják 
a homokot. Zárt területen ez megoldható. 
 
 9./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
 Szintén a kórház sorsa miatt aggódott, amikor Nagy Lajos Professzor 
Úrral találkoztak kérték tőle, hogy a sürgősségi ellátás 24 órában maradjon. Ugyanakkor az integráció 
kapcsán arról is volt szó, hogy esetkocsit kap a város. Érdekelné, hogy erről van-e pontos információ. 
 
 10./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 A Képviselő-testület határozatát megkapta az Országos Mentőszolgálat 
főigazgatója, élt azzal a lehetőséggel, hogy környékbeli mentőállomások egy éves statisztikai adatait bekérte 
arra vonatkozólag, hogy Celldömölk és Celldömölki járás területéről 2011-ben hány esetfeladatot végeztek, 
ahova szombathelyi vagy sárvári esetkocsi kellett. Elég magas szám jött ki a répcelaki esetkocsi adataihoz 
képest. Lórántfy főorvos asszony továbbította ezt a kimutatást, most várják a döntést. Szakmailag, 
statisztikailag alátámasztották, hogy szükséges ebben a körzetben egy esetkocsi beindítása. 
 
 11./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 Megkérdezte, hogy a Temesvár utcában mikor fog történni valami, esős 
időben katasztrofális a helyzet. 
 
 12./ Fehér László polgármester: 
 
 Véleménye szerint az idén nyáron meg fog történni a Temesvár utca 
aszfaltburkolat megerősítése. Március 27-i képviselő-testületi ülésen született erről döntés, a partnerek 
kiértesítése megtörtént, bizonyos eljárásokra szükség van a kivitelezés megkezdése előtt. 
Az esetkocsival kapcsolatban elmondta, hogy Lórántfy főorvos asszony kérésére a szükséges adatokat 
elküldték, azt is vállalták, hogy szükség esetén szakember lakást biztosít a város. 2013. év végéig száz 
esetkocsi lesz beszerezve. Lesznek olyan kórházak, ahol teljesen megszűnik az aktív ellátás. Lehet, hogy 
ellentmondás lesz a kórházi aktív ellátás és esetkocsi biztosítása között. 
 
 13./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 A busz menetrenddel kapcsolatos kifogásoló levelekkel kapcsolatban 
kérte, hogy szeretné átnézni az aláírásokat. Az esti buszra – aminek a visszaállítását kérik – többször felült 
és csak három utas közlekedett ezen, ők is a CELLCOMP-nál dolgoznak. Nekik van járatuk, amivel haza 
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viszik a dolgozóikat. A reggeli 7:25 órakor induló buszt visszaállították már, mivel a másik járatnál sokat 
kellett várni a vonatindulásra. Véleménye szerint ebben a helyzetben több buszjárat indítására nincs 
lehetőség. Kérte a lakosságot, egymást ne húzzák fel, főleg azok ne, akik egy évben egyszer utaznak a 
buszon. Több mint két hónapja azon dolgoznak, hogy valahogyan összeálljon a menetrend. A munkások 
haza tudnak menni, a gyerekek tudnak iskolába járni.   
Kérte, hogy a Kemenesvíz Kft-nek jelezzék azt a problémát, hogy öt-hat utcában beszakadt az út. 
Véleménye szerint be kellene kameráztatni, mert lehetséges a csövek szétcsúszása miatt süllyedtek meg az 
utak.  
 
Megköszönte a műszaki osztály munkáját, hogy rövid időn belül be tudták szerezni az alsósági- izsákfai 
városrész tervezett útjavítási munkálatainak az árajánlatait és ki tudták dolgozni a költségeket. Javasolta, ha 
megfelelő minőségű lesz a Hegyalja utca mart aszfalttal történő javítása, Celldömölkön is nézzék meg, hogy 
ilyen eljárással több utcát rendbe lehetne tenni kevesebb pénzből. 
 
Tájékoztatta a város lakosságát, hogy május 18-19-20-án kerülnek megrendezésre az Alsósági Tavaszi 
Napok, ahova szeretettel várnak mindenkit. 
 
 14./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Elmondta, hogy a szőlősgazdák őt is megkeresték, hogy legalább a nyári 
időszakban állítsák vissza a 2130 órakor induló járatot.  
 
 15./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Az önkormányzati lakások felújítása után érdeklődött. Amennyiben egy 
bérlő saját maga kicserélő a nyílászárókat, milyen kedvezményben részesülhet, milyen módon kell ezt 
igazolnia. Azok a bérlők, akik a bérleti díjat becsületesen fizetik úgy gondolják, hogy a bérleti díj fejében a 
tulajdonostól elvárhatják, hogy valamilyen szintű segítséget kapjanak.  
 
 16./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Véleménye szerint ha valakinek a saját lakásában elromlik valami, 
magának kell a költségeket állni. Ha elromlik egy zár, rohannak a Városgondnoksághoz. Igen magas a 
kintlévőségük lakbértartozás miatt, ami egyre nől. 
 
 17./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Elmondta, hogy olyan ’10-es, ’20-as évek elején épült vegyes tulajdonú 
épületekről van szó, ahol aktuálissá vált a tetőjavítás, nyílászárók cseréje, más felújítási munkák. Azt 
szeretnék tudni, hogy a Városgondnokság fogja elvégezni, vagy nekik kell kezdeményezni. Erre nézve 
szeretne tájékoztatást kapni. 
 
 18./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 Az önkormányzati bérlakások bérlői a javításokkal kapcsolatban az elmúlt 
60 nap valamelyikében kaptak levelet, amit az aljegyző asszonnyal közösen fogalmaztak meg. Ebben a 
levélben egyértelműen világossá tették a törvény által adott irányelveket, mi az amit a bérbeadónak, és mi 
az, amit a bérlőnek kell megtenni a lakás használata során. Egyértelműsítették, hogy bármilyen felújítási 
munkát a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával lehet megtenni. Addig semmilyen munka nem kezdhető el, 
amíg nincs megállapodás. Rengeteg tömbház társasházzá minősíttetett, ezeknek a társasházaknak jelentős 
része alapító okirattal rendelkezik, ténylegesen nem funkcionál társasházként. Azokban a házakban, ahol az 
önkormányzat rendelkezik legalább egyharmad tulajdonjoggal elkezdték a társasházak tényleges 
működésének a megszervezését. Gondban ott vannak, ahol az önkormányzatnak nincs egyharmad 



7 
 

tulajdona. Ezek a feladatok most is folyamatban vannak, nagyon lassan megy ez a folyamat, nehéz 
meggyőzni a tulajdonosokat, hogy az ő érdekük is, hogy ez a közös ingatlan ne az enyészeté legyen, 
nagyon alacsony felújítási alapot tudnak meghatározni. Sok a nyugdíjas, akik kis összeget határoznak meg. 
A közös képviselő személyének a megszavazása is nehéz. A városnak is egyszerűbb lenne a helyzete, ha 
ezek a társasházak ténylegesen működnének és a lakbérekből befolyó összeg egy része visszakerülne a 
társasházhoz. Mindig javasolják lakáskassza megnyitását, négy év után ez az összeg rendelkezésre áll, és 
kedvezményes hitel hozzátételével ezeket a nagyobb felújításokat elvégeztethetik ők. Apró dolgokra 
(lépcsőház festés, stb.) elég a közös költség. A társasházi működés kezdeményezését bármelyik tulajdonosi 
közösség összehívhatja. 
 

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

 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Keszthelyen megrendezésre 
kerülő országos elismertségű műveltségi kulturális seregszemlén és az országos csecsemőgondozási 
vetélkedőn való részvétel feltételei megteremtődtek, külön megköszönte Fehér László polgármester úr, 
Horváth Melinda képviselő asszony és Pálné Horváth Mária igazgató asszony segítségét. 
Említette, hogy nagyon sok versenyen vesznek részt tanulóik, amit nagyon fontosnak tart, hisz egy iskolának 
az eredményességét nemcsak a különböző tantárgyi átlagok mutatják, hanem a versenyeken, vetélkedőkön 
milyen eredménnyel vesznek részt. Felvilágosítást adott a felvételi- és versenyeredményekről. 
Meghívta a Képviselő-testület tagjait a 2012. évi ballagásra, mely május 5-én szombaton kerül 
megrendezésre. 930 órakor a gimnáziumi épületben, 11 órakor pedig a szakiskolai épületben. 
 
 20./ Fehér László polgármester: 
 
 Megköszönte Sipos Tibor igazgató tájékoztatását.  
 
 21./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a felújított Szentháromság téren 
elhelyezendő 2 db pavilon megépítésére megjelentetett hirdetésre nem volt jelentkező, ezt újra 
megjelentetik. 
  
 22./ Farkas Gábor jegyző: 
 
    Tájékoztatást adott a Cellenergo Kft. taggyűléséről. Ennek legfontosabb 
része a 2011-es üzleti év zárása volt. Az április 17-én megtartott taggyűlésen a 2011. évről szóló beszámoló 
adatai alapján a gazdálkodási veszteség finanszírozásának lehetőségeiről volt a vita, mert a társtulajdonos azt 
javasolta, hogy csak a 2000. évi C. számú számvitelről szóló törvény szerinti jogszabályi előírásnak megfelelő 
tőke visszapótlást fedezne (7.130.000,-Ft). Azonban az önkormányzat részéről ragaszkodtunk hozzá, hogy a 
tulajdonosi megállapodásnak megfelelően a teljes gazdálkodási veszteség kerüljön visszapótlásra a 
tulajdonostárs által.  
A Dalkia likvid hitel felvételét javasolta, mert abban a cégcsoportban ez a likvid hitel jelenti a gazdálkodási 
veszteség finanszírozására a fedezetet. Az önkormányzat ragaszkodott hozzá, hogy a Dalkia biztosítsa a 
gazdálkodási veszteség visszapótlását, a teljes összegre, azaz a 18.933.000,-forintra vonatkozóan. Az 
önkormányzat kérte, hogy mutassák be a főkönyvi kivonatot, amit megküldtek e-mailben és a belső ellenőr 
áttekintette. Önkormányzat javaslata az volt, hogy a következő taggyűlésen állapodjanak meg a gazdálkodási 
veszteség visszapótlásáról. 
A Dalkia bemutatta a 2012. évre vonatkozó üzleti tervet, melyben még nagyobb mértékű veszteséget jelez. 
Fejlesztési tervet nem készítettek, tekintettel arra, hogy 2009. évben nem tartotta szükségesnek az ügyvezető a 
távhő hálózaton történő nagyobb mértékű fejlesztést.  
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A 2012. április 25-én ismételten megtartott taggyűlésen a Dalkia beleegyezett abba, hogy a teljes gazdálkodási 
veszteséget visszapótolja, ezáltal a társaság tőkeszerkezetének egyensúlya helyreáll és így a likvid hitel felvétele 
nem történt meg.  
A taggyűlés elfogadta, hogy 2012. január 1-től 2012. december 31-ig a Felügyelő Bizottsági tagok részére 
20.000,-Ft/hó díjazást állapít meg. Ehhez elfogadta a szükséges javadalmazási szabályzatot. A jövőre való 
tekintettel kezdeményeztük, hogy a leendő fejlesztésekről az ügyvezetővel szakemberek bevonásával fejlesztési 
terv készüljön, amelynek határidejéül a taggyűlés 2012. szeptember 15-ét fogadta el. 
A két tag megállapodást kötött a hátralékok felszámolása érdekében történő szorosabb együttműködésről. 
 
    23./ Fehér László polgármester: 
 
    Elmondta a hitelfelvételt azért nem támogatták, ha a Dalkia nem találja meg a 
számítását és itt hagyja a céget hitelállományával együtt.  
 
    24./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 

   Előre bocsátotta, hogy körzetében – és ahol lakik – nagyon sok távhős lakás 
van. Megkérdezte milyen lehetőség van arra, hogy mindenhol fogyasztásmérőt szereljenek fel, van-e erre 
pályázati lehetőség. Ha valaki nem érdekelt, hogy egyénileg kevesebbet fogyasszon, nem fog takarékoskodni. A 
fogyasztásmérők felszerelését a közös képviselő megszervezésével közösen lehetne olcsóbban felszereltetni.  
 
    25./ Fehér László polgármester: 
 
    Ilyen okok miatt is mondták a taggyűlésen, hogy legyen hosszú távú üzleti 
terv és fejlesztési elképzelés. A cég nem nagyon szeretne olyan fejlesztéseket, beruházásokat végrehajtani, ami 
költséges.  
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott vélemények alapján 
10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 59/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A képviselőtestület elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

 2011. évi pénzügyi terv végrehajtása. 
  
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Orbán Dóra pénzügyi osztályvezető: 
 
 Elmondta, hogy részletes előterjesztést készítette a képviselő-testületi 
ülést megelőző bizottsági ülésre is. Néhány lényegi elemet emelt ki. A bevételeknél megfigyelhető volt, hogy 
a helyi adóbevételek túlteljesültek nagyjából száz millió forinttal. Ugyanakkor a betervezett egy milliárd forint 
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értékű támogatásból sajnos a folyósítás késése miatt 400 millió forinttal kevesebb bevétel volt. 
Tulajdonképpen ez okozta a beruházási, felújítási kiadásoknak a tervezettől való elmaradását. Tárgyi eszköz 
értékesítésből származó bevétel a 2010 évihez hasonlítva 2011-ben kedvező képet mutat, 72 százalékban 
teljesültek a tervek. A kiadások között még a hiteltörlesztési kiadásoknál látható a tervhez képest jelentős 
eltérés, ami a svájci frank árfolyamának ingadozására vezethető vissza. Ettől függetlenül az önkormányzat a 
hiteltörlesztési, kamatfizetési kötelezettségeinek 2011 évben maradéktalanul eleget tett. Több mint 800 
milliárd forint értékű beruházás került aktiválásra a tavalyi év folyamán. Legjelentősebb az általános iskola 
felújítása, a műszaki szakközépiskola akadálymentesítése. A kötelezettségek csökkenésére sem hatott 
kedvezően a márciusi frank árfolyam emelkedése. A hitelállományt az év végén át kellett értékelni, ami közel 
50 millió forinttal növelte meg a márciusi frank árfolyam emelkedés miatt a kötelezettségeket. 
 
 2./ Futó István könyvvizsgáló: 
 
 Ismertette könyvvizsgáló jelentésének lényegét, mely írásban a 
jegyzőkönyv melléklete. Úgy ítéli meg, hogy a zárszámadás összhangban van az egyszerűsített éves 
beszámolóval, az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a törvényeknek, valóságnak megfelelően hű 
képet realizál az önkormányzatról, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. Ezért hitelesítő záradékkal kívánják 
ellátni, javasolja elfogadásra. 
 
 3./ Karádi Mihály képviselő: 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Városfejlesztési- és Költségvetési Bizottság megtárgyalta a 
beszámolót. Az iparűzési adó nagyon precíz fizetése, illetve óvatos becslése hozta azt a kellemes 
meglepetést, hogy viszonylag jó évet tudtak zárni, mintegy száz millió forintos plusz bevétel adódott, amiből 
sajnos a deviza árfolyam emelkedése elvitt 40 millió forintot. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. 
Köszönetét fejezte ki a pénzügyi osztály vezetőjének, valamennyi dolgozójának. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
A 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót a bizottság elfogadásra javasolta, a 
könyvvizsgáló is megerősítést adott erre. A Futó úr is kiemelte, hogy folyamatos vagyongyarapodás volt a 
város életében. Annak ellenére, hogy az oktatási intézmények állami fenntartásba kerülnek, úgy gondolja, 
hogy ezek az épületek itt maradnak Celldömölkön, a celldömölkiek fogják használni.  
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta: 
 
 60/2012. (IV.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület elfogadja Celldömölk Város Önkormányzata 2011. évi 
egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói 
jelentést. 

 
 Felelős:  Fehér László polgármester 
 
 Határidő:  azonnal 
 

8/2012. (IV.27.) sz. rendelet az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról: 

 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Celldömölk Város Önkormányzatának 2011. évi Ellenőrzési és 
Összefoglaló Éves Ellenőrzési Jelentése. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 1./ Kiss Lilla belső ellenőrzési vezető: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2011. évben 17 ellenőrzés 
történt a belső ellenőrzési terv alapján, 9 ütemezett és 8 soron kívüli ellenőrzést végzett részben képviselői, 
részben jegyzői megbízás alapján. 103 javaslatot tett összesen az ellenőrzések során, minden ellenőrzés 
eredményéről részletesen beszámolt. Új elem volt a gazdasági társaságok ellenőrzése. 2011-ben a 
Kemenesvíz Kft. és a Városi Televízió ellenőrzését végezte el, illetve az elmúlt két hétben a Cellenergo Kft. 
gazdálkodását tekintette át és tett javaslatokat a 2011. évi beszámolóval kapcsolatban. Lényegében 2010. 
évhez hasonlóan az intézmények ellenőrzését látta el, ezen kívül gazdasági társaságok ellenőrzését, illetve 
az önkormányzat által támogatott civil szervezetek ellenőrzését végezte el. Ezen kívül a továbbképzések, 
kinevezések vizsgálatát, leltárellenőrzések felülvizsgálatát, konyhák működésének felülvizsgálatát, 
reklámszerződés, vagyonrendelet, Polgármesteri Hivatal belső szabályzatainak felülvizsgálatát látta el. Elég 
komplex volt a 2011. évi ellenőrzés, illetve 2012. év során már a 2011-ben végzett ellenőrzések során tett 
javaslatok hasznosulását vizsgálta meg, a Városi Televízióval kapcsolatban ennek a vizsgálatnak az 
eredményét a következő képviselő-testületi ülésre fogja előterjeszteni. Összességében úgy érzi, hogy az 
intézmények szakszerűen, pontosan gazdálkodnak, súlyos szabálytalanságot, hiányt, bűncselekményre 
utaló jelet nem tapasztalt. Hatékonyságra, eredményességre vonatkoztak a javaslatok, minden egyes 
ellenőrzésnek volt eredménye, megvalósították az intézkedési terveket az intézményvezetők. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Megköszönte Kiss Lilla belső ellenőrzési vezető munkáját, a költségvetés 
készítésénél is sok segítséget adott. 
Bejelentette a Képviselő-testületnek, hogy Orbán Dóra pénzügyi osztályvezető május 15-étől Győrben fog 
dolgozni. Köszönetét fejezte ki eddig végzett munkájáért, magánéletében, új munkahelyén sok sikert kívánt 
neki. A pénzügyi osztály vezetését Kiss Lilla fogja átvenni, mellette bizonyos belső ellenőrzési feladatokat is 
ellát. Az állás nem kerül meghirdetésre.  
 
A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott vélemények alapján az 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 61/2012.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

 A Képviselő-testület elfogadta Celldömölk Város Önkormányzatának 
2011. évi Belső ellenőrzési jelentését és összefoglaló ellenőrzési 
jelentését. 

 
Határidő: azonnal 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
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 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A Ság hegynél lévő hulladékgyűjtő konténerek problémája. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság helyszíni bejárást tartott a 
Ság hegyi alsó körúton is, a 4 db 1100 literes konténer van elhelyezve az alsó körúton. A konténer környéke 
is tele van rakva szeméttel, aminek nagy része (mint pl. bútorok, autógumi, stb.) nem a Ság hegyi gazdáktól 
származik. A bizottság javasolja, hogy a 4 db 1100 literes konténer ideiglenesen kerüljön megszüntetésre. A 
buszfordulónál elhelyezett 5 m3-es konténer köré egy fa paraván elhelyezését javasolják, hogy ne 
kerülhessen ki a szemét a konténerből, és esztétikailag is szebb legyen. Ennek a konténernek az ürítése az 
eddigi egy helyett kétszer történjen meg. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 A Ság hegyen lakók részére meg kell szervezni a zsákban történő 
hulladék gyűjtését. 
 
 3./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Május végére, június elejére a Ság hegy Alapítvánnyal, Borút Egyesülettel 
szerveznek egy szemétgyűjtési akciót a Ság hegyen. A HUKE Kft. által felajánlott zsákok, kesztyűk 
rendelkezésükre állnak. Várják a diákok, civil szervezetek segítségét.  
 
 4./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Javasolta, hogy az illegális szemétlerakáson tetten ért szabálysértőkre 
kiróható büntetést emeljék meg. Véleménye szerint ez nem olyan szabálytalanság, amit valaki óhatatlanul 
elkövet, felelőtlenséggel direkt ártó következménye, eredménye van. Szinte mindenkinél van mobil telefon, 
amivel fényképezni is lehet, kérte ha valaki ilyet észlel készítsen fényképet és ez kellő bizonyítékul tud 
szolgálni. 
 
A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott vélemények alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 62/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

1. A Képviselő-testület megszünteti a Ság hegy alatti elkerülő útnál lévő 
4 db 1.100 literes hulladékgyűjtő edényt, helyette a buszfordulónál 
lévő 5 m3-es nyitott konténer heti kétszeri ürítését rendeli el. A 
hulladékgyűjtők felszámolására felkéri a Városgondnokságot. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Városgondnokság vezetőjét, hogy a 
buszfordulónál lévő 5 m3-es nyitott konténer három oldalról történő 
bekerítéséről intézkedjen. 
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Határidő: 2012. május 31. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
 
 

 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A balatonrendesi tábor konyhájának működtetése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Röviden összefoglalta a balatonrendesi tábor üzemeltetésével 
kapcsolatos intézkedéseket. Köztudott, hogy a Városgondnokság fenntartásába került a tábor, nekik kell 
megoldani a szervezési feladatokat. Egyik oldalról büszkék, hogy megmaradt a tábor, másrészt 
kötelezettséget is jelent. Régebben öt-hat turnust celldömölki iskolák tudtak megtölteni és két-három turnust 
ajánlottak ki másnak. Az idei nyáron két turnusban mennek celldömölki diákok és hat turnust tudott Rosta 
Zsolt tanár úr megszervezni kiajánlásokból. A konyhát a városnak kell fenntartani. A város által fenntartott 
konyháival egyeztetve lett az a megállapodás, hogy a Városi Általános Iskola konyhája munkaerő-
kirendeléssel négy turnusban elvégzi (szakácsnővel, konyhalánnyal) a főzési feladatokat, két turnusban a 
Népjóléti Szolgálat és a Városi Óvoda közösen oldja meg a munkaerő-kirendelést.  A többi turnus részére a 
konyha működtetéséhez megbízással vesz fel a Városgondnokság szakácsnőket, illetve konyhalányokat. 
 
A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 63/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a balatonrendesi tábor konyhájának 
üzemeltetését szakácsnő és konyhalány munkaerő-kirendeléssel négy 
turnusban a Városi Általános Iskola, két turnusban közösen a Népjóléti 
Szolgálat és a Városi Óvoda oldja meg. A fennmaradó turnusokban a 
konyha működéséhez a Városgondnokság megbízási szerződéssel 
vegyen fel szakácsnőket, illetve konyhalányokat. 
  
Határidő: azonnal 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 

  Bakó István, a Városgondnokság igazgatója 
  Danka Adél, a Városi Általános Iskola igazgatója 
  Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat  
  igazgatója 
  Gasztonyiné Fódi Zita, a Városi Óvoda vezetője 
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 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Önköltség-megállapítás, intézményi és személyi térítési díjak módosítása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat igazgatója: 
 
 Előadta, hogy mint az önköltség, mind az intézményi térítési díjak 
megállapítása fenntartói hatáskör. Az önköltség megállapítását ez évtől kezdve az idei év költségvetésével 
és az állami normatívával összhangban kell megtenni. A Képviselő-testület decemberben már foglalkozott a 
bentlakásos intézmények térítési díjával, most a módosítás azt nem érintené, valamint a bölcsődei 
gondozási- és étkezési díjakat sem. A többi területen alapvetően elsősorban az étkezéshez, illetve az 
ételszállításhoz kapcsolódóan javasolnak változást. A jogszabályi kötelezettségeket a jövedelemhatároknál 
figyelembe tudják venni.  
 
 Fehér László polgármester: 
 
  A Népjóléti Szolgálat javaslata alapján az étkezési díj 455 forintról 499 
forintra, az ételszállítás díja 30 forintról 40 forintra emelkedne, úgy gondolja, hogy elég méltányosan lett 
kiszámolva. A Humán Szolgáltatások Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság is 
elfogadásra javasolja az ehhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott vélemények alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. 
(IV.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008. 
(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 
 7./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A Népjóléti Szolgálat szabályzatainak módosítása, továbbá működési 
engedély módosítás. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 A nem dohányzók védelméről szóló rendelettel kapcsolatban megjegyezte 
furcsának tartja, hogy az állam beleszól, hogy a szociális otthonban lakók a lakásukban mit csinálhatnak. 
Tolókocsis beteget azért tolnak ki az utcára, mert az intézményen belül nem dohányozhatnak. Véleménye 
szerint ez a személyiségi jogoknak a megsértése.  
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 2./ Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjólési Szolgálat igazgatója: 
 
 Az intézményen belüli dohányzás megtiltása mellett az az érv, hogy nem 
lakás, az állam is hozzájárul a működtetéséhez. Ez ügyben a többi szociális intézménnyel együtt egyeztettek 
az ÁNTSZ-el. Az ÁNTSZ vezetője is megteszi a szükséges lépéseket, a jogalkotóhoz fordul, hogy próbáljon 
meg ezen enyhíteni, hiszen annál rosszabb nincs, amikor a tiltott dolgot olyan helyen végzi, ami esetleg 
balesetet is okozhat. Intézményüknek jogkövető magatartást kell tanúsítani, szabályzatukat ezért kell 
módosítani. Egy helyen tudtak nyílt téren dohányzásra alkalmas helyet kijelölni. Egészségügyi 
tevékenységet is végeznek, ami még súlyosbító körülmény. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Felhívta a figyelmet arra, hogy az Országgyűlés hozott egy döntést, amit 
be kell tartani. Ahhoz, hogy az intézménynek működési engedélye legyen és a normatívát is le tudja hívni, 
be kell tartani, ezt a képviselőknek is meg kell erősíteni.  
 
A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott vélemények alapján 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 64/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

1.) A Képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak – mint fenntartónak –, 
hogy hagyja jóvá a Népjóléti Szolgálat 9/2011. (IX.08.) sz. Társulási 
Tanácsi határozattal elfogadott Házirendje VI. 9. pontja módosítását 
az alábbiak szerint: 
 
9. pont: az intézmény lakói, hozzátartozók, dolgozók kötelesek 
betartani az intézmény nemdohányzók védelméről szóló 
szabályzatát. 
 
A 10. pont kikerül és a következő pontok számozása eggyel 
csökken. 
 

2.) A Képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulásnak, hogy hagyja jóvá a 9/2011. (IX.08.) 
számú Társulási Tanácsi határozattal elfogadott Szakmai Program 
esetében a XI. fejezet fogyatékosok nappali ellátása – Nappali támogató 
Központ című részébe beépítésre kerül a közvetlen célcsoport ponthoz: 
- egyéb fogyatékosok, 
- autisták. 

 
3.) A Képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulásnak engedélyezze a Népjóléti Szolgálat 
szabályzatai értelemszerűen kiegészüljenek a „Sümegi Kistérség” 
kifejezéssel az ellátási terület nagyságában bekövetkezett változás miatt. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
    
Határidő:  azonnal 
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 8./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár részvétele az Új 
Széchenyi Terv keretében a TÁMOP 3.2.4.A-11/1 és a TÁMOP 3.2.12-
12/1 pályázaton. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója: 
 
 Intézményük két pályázati lehetőséget szeretne megragadni, ehhez kérte 
a Képviselő-testület támogatását, amelyekhez önerő biztosítása nem szükséges. A fenntarthatóság 
biztosítása végett szükséges a Képviselő-testület nyilatkozata. Az egyik pályázati lehetőség keretében az 
eddigi infrastrukturális fejlesztéseket folytatnák tovább a könyvtár területén. A másik pályázati lehetőség azt 
támogatja, hogy a két szakterület szakemberei (közművelődési, könyvtáros kollégák) különböző képzéseken 
vehetnek majd részt. 
 
A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 65/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

1.) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár a TÁMOP 3.2.4.A-11/1 A könyvtári hálózat nem formális és 
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében – „Tudásdepo Expressz” pályázatának II. komponensének 
pályázati kiírásra pályázatot adjon be. 
 

2.) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár a TÁMOP 3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek 
továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázati 
kiírásra pályázatot adjon be. 

 
3.) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok fenntartási 
kötelezettségről szóló nyilatkozatait aláírja.       

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója 
    
Határidő:  azonnal, illetve 2012. április 31., 2012. május 31. 

 
 

 9./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Tájékoztatás az óvodai és iskolai beíratásokról. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
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 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Farkas Gábor jegyző: 
 
 Tájékoztatást adott arról, hogy március végén az óvodában megtörtént a 
beiratkozás. Látszik a számokból, hogy mindhárom tagóvodában megfelelő létszám van, lesznek olyan 
óvodai csoportok, ahol a fenntartónak a maximális létszámtól való eltérést is engedélyezni kell. A jogszabály 
erre lehetőséget biztosít. Az iskolai beiratkozást is pozitívnak mondhatják, a celldömölki székhely 
intézménybe 90 fő elsős tanulót írattak be, négy osztállyal számolnak 24 fős átlaglétszámmal. Az alsósági 
tagiskolába is pozitív volt a beíratottak száma, 22 kisiskolást írattak be.  Celldömölkön kívül a Kenyeri 
tagiskolában működik egy 1-4. évfolyamos összevont osztály. 
  
A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 66/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület az óvodai és iskolai beíratásokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 

 10./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Pályázati lehetőség. 
 

 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: 
 
 67/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

1.) Celldömölk Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a 
Celldömölki Városi Óvoda által összeállított programterv 
megvalósítására az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok – lokális színterek (TÁMOP-6.1.2/11/1)” című pályázati 
felhívásra Óvodai egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok végrehajtása tárgyában. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Gasztonyiné Fódi Zita, a Városi Óvoda vezetője 
 
Határidő: 2012. július 03. 
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2.) Celldömölk Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a 

Celldömölki városi Óvoda által összeállított programterv megvalósítására 
az „Óvodafejlesztés (TÁMOP-3.1.11-12/2)” című pályázati felhívásra, a 
Celldömölki Városi Óvoda által ellátott gyermekek neveléséhez 
szükséges optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása tárgyában. 
  
Felelős:  Fehér László polgármester 

Farkas Gábor jegyző 
   Gasztonyiné Fódi Zita, a Városi Óvoda vezetője 

   
Határidő:  2012. június 01. 

 
 
 11./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Kérelem. 
 

 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: 
 
 68/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület értékesíti a tulajdonát képező 2539. Hrsz-ú 690 m2 
nagyságú ingatlanát a 2539/A. Hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére 500,-
Ft+ÁFA/m2-es eladási áron azzal, hogy a szerződéskötés költségei a 
vevőt terhelik. 
A Képviselő-testület engedélyezi a vételár – hat hónapon belüli – két 
részletben történő megfizetését. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 

Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  2012. június 30. 
 

 
 12./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Sági u. 12/A/2. szám alatti üzlethelyiség további sorsa. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 Fehér László polgármester: 
 
 A bérleti szerződés lejárta előtt a bérlő kérte a bérleti szerződés 
meghosszabbításával együtt a bérleti díj csökkentését. A Képviselő-testület a bérleti szerződés 
meghosszabbítása mellett döntött, elvi okok miatt nem csökkentette a bérleti díjat. A bérlő kedvezőbb 
feltételekkel más üzletbe költözött. A február havi bérleti díj elengedését kérte. A Városgondnokság 
javasolta, hogy mielőtt pályázat kiírására kerülne sor az üzlet ismételt bérbeadására, a helyiség gázzal 
történő fűtésére való átállását. A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és nem javasolta a bérleti díj elengedését, a gázzal történő fűtésre való átállást viszont igen. Hozzátette, 
hogy 85 ezer forintért 37 m2-es helyiséget egyre nehezebb kiadni. 
 
A képviselőtestület az előterjesztés alapján az 1. pont esetében 6 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal, a 
2. pont esetében 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 69/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

1.) A Képviselő-testület nem járul hozzá a tulajdonában lévő Sági u. 
12/A/2. szám alatti, 37 m2 nagyságú üzlethelyiségben kialakított 
ruházati bolt utolsó (február) havi bérleti díjának elengedéséhez. 
 

2.) A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot az 1.) pontban 
meghatározott helyiség gázzal történő fűtésének megoldásával. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 

Bakó István, a Városgondnokság igazgatója 
   
Határidő:  2012. május 31. 

 
 
 13./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A HPV fertőzés elleni védőoltás támogatása. 
 

 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: 
 
 70/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület vállalja az 1999. január 1. és 1999. december 31-e 
között született leány és fiúgyermekek HPV vírusfertőzés elleni védőoltása 
költségeinek egyharmad részét, azaz gyermekenként 17.900 Ft összeget, 
maximum 1.736.300,-Ft-ot. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 
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 14./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Alsóság, Izsákfa városrészeken 2012. évi út-híd szakfeladat felosztása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Csalódottságának adott hangot, hogy a 2012. évi út-híd szakfeladat 
felosztásába nem került be az Óvoda-köz útfelújítása. Nap mint nap több száz kisgyerek közlekedik ott 
szüleivel, esős időben a bölcsőde melletti útszakaszon szinte lehetetlen kikerülni a tócsákat.  
 
 Fehér László polgármester: 
 
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen döntöttek a celldömölki városrészre vonatkozó út-híd szakfeladat 
felosztásáról, valamint az alsósági-izsákfai városrészben elvégzendő felújítás keretösszegéről azzal, hogy a 
részönkormányzat tegyen arról javaslatot. A képviselő asszony által felvetett problémára vissza kell a 
későbbiekben térni. Bízik abban, hogy az ingatlan eladások jól fognak alakulni és lesz keret az Óvoda-köz 
rendbetételére. 
 
A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 71/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület az 53/2012. (III.27.) számú képviselő-testületi 
határozatban a 2012. évi út-híd szakfeladatból Alsóság, Izsákfa 
városrészekre fordítható 3.690.000,-Ft összegből az alábbi feladatok 
elvégzését hagyja jóvá: 
 
1.) Celldömölk, Hegyalja u. burkolat-javítása: 

Előkészítés mart aszfaltos kiegyenlítéssel, tömörítéssel. 
Profilkialakítás kétoldalú eséssel, mart aszfalt finiseres terítésével, 
behengerlésével (átl. 8 cm vastagságban) 4,00 méter szélességben, 
400 méter hosszon, 2x0,5 m padkaépítéssel, tömörítéssel, mészkő, 
vagy mart aszfalt alkalmazásával. 
      br. 2.515.000,-Ft 
 

2.) Az Alsósági Tagiskola előtti parkolóban 12 beállásos parkoló 
kialakítása, valamint a Katolikus Plébánia előtti terület térburkolása: 
Az iskola előtti 12 beállásos térkő burkolatos parkoló kialakítása (155 
m2) és a Katolikus Plébánia előtti (100 m2) terület térburkolása a 
Szentháromság térről felszedett térkő felhasználásával 
(tükörkészítéssel, szegélyezéssel, 2 db akna szintre emelésével), 
valamint a parkolók közötti és a Sági utcától a Plébániáig 8 cm vtg. 
murva terítése és térkövezés utáni tereprendezése. 
      br. 1.136.510,-Ft 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
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 15./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Vulkán park. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
Javasolta, hogy a határozati javaslat 1. pontjával zárt ülésen foglalkozzon a Képviselő-testület. A javaslatot a 
Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal támogatta.  
 
A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 72/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület megbízza a Kemenesvíz Kft-t, hogy a Vulkán park 
központi épülete, illetve az önkormányzati tulajdonú 2269/6-os hrsz-ú (a 
volt TIG-telep többi része) ingatlan szennyvíz bekötési lehetőségének 
kiépítését önköltséges elszámolással a Kft-hez befolyt közműfejlesztési 
hozzájárulások terhére végezze el. A Kft. a kiépítés utókalkulációját 
nyújtsa be a Jegyzőhöz, aki ha szükséges készítsen előterjesztést a 
Képviselő-testület számára pótlólagos források bevonása érdekében. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  2012. május 31. 

 
 
 16./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Fedezetmódosítás kiegészítés. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 73/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi fedezetmódosításokat: 
 
A K&H Banknál felvett 161.243 ezer Ft összegű beruházási hitel (iskola) 
ingatlanfedezetének módosítását az alábbiak szerint: 
Az eladásra szánt 1922/15, 1922/17 hrsz-ú ingatlanok kiváltása a 
Balatonrendesi tábor (Kővágóőrs 849, 859 hrsz) mellett a volt kisegítő 
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iskola (527/1 hrsz-ú „Kollégium” megnevezésű ingatlan), valamint a 165 
hrsz-ú „Beépítetlen terület” fedezetként történő bevonásával. 
 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fenti ingatlanok, valamint az 1918/8 
hrsz. ingatlan (51/2012.(III.12.) képviselő-testületi határozatban elfogadott) 
per- és tehermentesek.  
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 17./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Tájékoztatás fakivágási ügyekről. 
 

 Előadó: Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
   elnöke 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 74/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottság átruházott hatáskörben – fakivágási ügyekben – hozott 
döntéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Karádi Mihály bizottsági elnök 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 18./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Ifj. Rozmán Ferenc 
celldömölki lakos, „Gurul a város 2” elnevezésű rendezvény, valamint a 
Kemenesaljai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület közterület 
használati ügye. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója: 
 
Tájékoztatást adott a Május 1-i és az Alsósági Tavaszi Napok programjairól. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 75/2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület hozzájárulását adja térítésmentes közterület 
használathoz: 
 
1.) A „Gurul a város 2” elnevezésű rendezvény képviseletében 

Gyuricza Imre celldömölki lakos, mint szervező 2012. május 26-án 
(szombat) 830 és 1130 óra között az Ifjúság téren felújításra került 
parkoló déli oldalán – játszótér felőli – lévő területen. 
 

2.) A Kemenesaljai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület - 
képviseletében: Németh Roland - 2012. július 7-én 1400-1800 óra 
között a felújított Szentháromság téren rendezvényt tartanak, melynek 
keretében színházi, néptánc, kézműves, rovásírás bemutatóra is sor 
kerül. 

 
3.) Ifj. Rozmán Ferenc Celldömölk Liszt F. u. 10. szám alatti lakos által 

2012. május 19-én megszervezésre kerülő „C” kategóriás Felső-
dunántúli Országos pontgyűjtő bajnokság megrendezéséhez az 
alsósági sportcsarnok nyugati oldala mellett lévő (2384/2, 2383. hrsz-
ú) területek, a Bajcsy Zs. u. és a Hegyi u. találkozásánál lévő parkoló, 
és a Sportcsarnokhoz bevezető út (2388/3 hrsz.) nyugati oldala felőli, 
valamint a volt ÁTI telep keleti oldalának – kb. 2 ha –, a Vulkán Park 
melletti önkormányzati területeken. 

 
4.) A KMKK által megrendezésre kerülő 

a.) 2012. május 1-én 1400 óra és 2400 óra közötti időtartamra a KMKK 
előtti területre majális műsor, szabadtéri játékok és mini 
kirakodóvásár szervezéséhez. 

b.) 2012. május 18-án 1500-2000óráig és május 19-én 1400óra és 2400 
óra közötti időtartamra az alsósági sportcsarnok előtti területre az 
Alsósági Tavaszi Napok keretében műsor, főzőverseny, 
szabadtéri játékok és bál szervezéséhez. 

 
A közterület-használat esetében a szervezők kötelessége és feladata a 
biztonságos használat, a forgalom lezárás és a használat utáni 
rendbetétel. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
     
Határidő:  azonnal az értesítésért 
  beszámolásra 2012. július 31. 
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 18./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A 2012. évi pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A 2. pont kivételével a pénzügyi terv módosítását elfogadásra javasolta. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és a polgármester javaslata alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. 
(IV.27.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervéről 
szóló 6/2012. (II.23.) számú rendeletének módosításáról.   

  
 A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
 Sebestyén Vilmos, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője: 
 
 Tájékoztatta az érdeklődőket, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
2012. május 15-én (kedden) 19 órai kezdettel lakossági fórumot tart a KMKK-ban. Kérte, hogy aki nem 
elégedett a mostani politikával és szeretné hallani a változtatásokat, menjen el. 
 
 
 Fehér László polgármester: 
  
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést bezárta, és 
bejelentette, hogy a képviselőtestület a továbbiakban zárt ülést tart. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Farkas Gábor.       Fehér László 
      jegyző       polgármester 


