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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. 
június 28-án 1300 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: 
 
 Marton Ferenc – a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Tiborcz János 
dandártábornok – Vas Megyei Rendőrkapitány, Dr. Palkó Andrea – Városi rendőrkapitány, Wiedner Rudolf – 
a JUFA Ungarn Kft. ügyvezetője, Kristian Koban – a Wewalka Kft. ügyvezetője, Illés Zoltán – a Vörsas Kft. 
ügyvezetője, Skriba Zsolt – az OPAL Tartálypark Zrt. telepvezető helyettese, Enyinginé dr. Batári Borbála 
aljegyző, Bakó István – a Városgondnokság igazgatója, Pálné Horváth Mária – a KMKK igazgatója, 
Gasztonyiné Fódi Zita – a Városi Óvoda vezetője, Németh Rolant a Kemenesaljai Hagyományőrző 
Egyesület elnöke, Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető, Dummel Ottó műszaki osztályvezető, Dr. Zömbik 
Viktória jogi szakreferens, Tulok Gabriella oktatási szakreferens, Balázs Béla a CVSE-CELLSPORT Kft. 
ügyvezetője, Klampár Tibor, Obráz István edzők, Fazekas Péter, Kriston Dániel, Nagy Krisztián, Lindner 
Ádám asztaliteniszezők, Szita László és Bolvári Katalin – Szita Márton szülei, Losoncz Andrea – az Új 
Kemenesalja Főszerkesztője, Vajda Zsuzsanna – a Városi Televízió munkatársa. 
 
 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./ A rendőrkapitány beszámolója a közbiztonság helyzetéről. 
 
 Előadó: Dr. Palkó Andrea Városi Rendőrkapitány 
 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között történtekről. 
  
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ A 2011. évi kompetenciamérés eredményei. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
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4./ A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ alapító okiratának 
módosítása. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
5./  Jó tanuló, jó sportoló rendezvény. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
6./ A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyári zárva tartása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
7./ Közterület-használati ügyek. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
8./ A FilmArt Stódió támogatáskérése. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
9./ Árpádkori rom-templom üzemeltetési ügye. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
10./ Sági u. 12/A/2. szám alatti üzlethelyiség volt bérlőjének kérelme. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
11./ Társasházak kérelme. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
12./ Nyilvános WC üzemeltetése. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
13./ Vöröskereszt bérleti jogviszonyának meghosszabbítása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
14./ Települési Környezetvédelmi Program és Települési 

Hulladékgazdálkodási Terv elfogadása.  
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
15./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) 

számú rendelet módosítása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
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16./ A 2012. évi pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
17./ Önkormányzati bevétel lekötése. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 

 
 A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
A napirendi pontok tárgyalása előtt kisebb ünnepség keretében a celldömölki magyar bajnok asztalitenisz 
csapat köszöntésére került sor. A harmadszor aranyérmet szerzett csapatot, edzőit, sportvezetőit Fehér 
László polgármester a maga és a Swietelsky Vasúttechnika Kft. nevében, Marton Ferenc Vas megyei 
Közgyűlés alelnöke, Kristian Koban a Wewalka Kft. ügyvezetője, Skriba Zsolt az OPAL Zrt. telepvezető 
helyettese, Wiedner Rudolf a HUKE Kft. vezetője, Illés Zoltán a Vörsas Kft. ügyvezetője köszöntötte és 
adtak át ajándékokat. Marton Ferenc a Klubcsapatok Super Ligájában 3. helyezett csapat részére átadta az 
érmeket.  
A csapat nevében Klampár Tibor vezető edző mondott köszönetet a Képviselő-testület, a szponzorok, 
polgármester úr által nyújtott támogatásért, segítségért. 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

A rendőrkapitány beszámolója a közbiztonság helyzetéről. 
 
 Előadó: Dr. Palkó Andrea Városi Rendőrkapitány 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Dr. Palkó Andrea Városi Rendőrkapitány: 
 
 Örömmel nyugtázta, hogy a média címlapján sportsikerek, Celldömölkön 
történt és tervezett fejlesztések szerepelnek, és nem arról szólnak, hogy milyen bűncselekmények történtek 
Celldömölkön, hogy negatív a közbiztonsági helyzet. Írásbeli beszámolóját kiegészítve elmondta, hogy a 
2007 évtől folyamatosan emelkedő bűncselekmények száma 2011-re megtorpant, elérte azt a szintet, ami 
2007-ben volt. A 2012. I. félévi adatokat látva ez a csökkenés tovább fog fokozódni. Ami hozzájárult ahhoz, 
hogy a bűncselekmények száma csökkent, hogy nem sok ember él Celldömölkön és környékén, aki 
bűncselekmények elkövetéséből próbált megélni. A magyar hatóságok és az osztrák hatóságok felderítő 
munkájának köszönhetően a bűncselekményeket elkövetők büntetés végrehajtási intézetben vannak. 
Többen akik kiszabadulásukat követően ismét bűncselekményt követtek el, már eljárás alá vonták őket. 
Eredménynek mondható, hogy jelentősen csökkent a betöréses lopások száma. Ez két okra vezethető 
vissza, egyrészt 2008-2009 évben bekövetkezett betöréses lopások eredményeként dolgozóikkal hathatós 
intézkedéseket, hogy az állampolgárokat, intézményeket, gazdálkodó szervezeteket meggyőzték a 
vagyonvédelmi rendszerek bekötésének szükségességéről. Viszont évről évre növekszik a garázdaságok 
száma, ami leginkább a főtérre és környékére koncentrálódik. Emiatt is szükségesnek tartják a térfigyelő 
rendszer kiépítését, ami segíteni a felderítéseket, másrészt bűnmegelőző hatása is lenne. Ugyanígy 
szükséges a Vulkán fürdő környékére térfigyelő rendszer, a meginduló nagyarányú építkezések miatt az 
elkövetők célpontja lehet. Így nyomon tudnák követni a tisztességtelen emberek mozgását. Munkájukat 
segítette a készenléti rendőrség ide vezérelt állománya, amely nagyrészt Jánosházán és Celldömölkön tett 
szolgálatot. Keresték a lakossággal, intézményekkel a kapcsolatot, azokra a fórumokra ahova meghívást 
kaptak elmentek, hogy megismerjék a rendőrséggel szemben támasztott követelményeket. Ha a kritikák 
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jogosak voltak próbáltak változtatni azon. Megköszönte a polgármester, a Képviselő-testület kapitányság 
irányába tett segítségét, kérte, hogy a jövőben is ugyanúgy segítsék munkájukat. 
 
 
 2./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 
 Kapitány asszony felé egy lakossági kérést tolmácsolt, a Mikes utcai 
játszótéren éjszakai hangoskodás zavarja a környékbeli lakosságot. Ennek a megoldásában kéri a 
kapitányságvezető asszony segítségét. 
 
 3./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Hasonló problémát vetett fel ő is, a Sági utcai Sörgödör vendéglátó 
egység környékén a hétvégeken nem sokat változott a helyzet a legutóbbi egyeztetésük óta. Más 
vendéglátó helyeken is van ilyen zavaró körülmény, amikor a távozó vendégek viselkedésükkel zavarják a 
lakosságot. Kérte, hogy amennyiben lehetséges, vegyék igénybe a készenléti rendőrség segítségét. A 
Posta előtti téren több napja este tíz óra után autentikus zenét játszanak. Kérte ennek megszüntetésében is 
a rendőrség segítségét.  
 
 4./ Dr. Kovács Zoltán képvielő: 
 
 A tél és tavasz folyamán a megyében elkövetett betöréssorozat 
felderítéséről érdeklődött. Térfigyelő rendszer kiépítését nemcsak a városközpontba és fürdőre javasolná, 
hanem a városba beérkező és kimenő pontokra is, amennyiben az önkormányzat és a rendőrség 
finanszírozási képessége megengedi. 
 
 5./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Megköszönte, hogy a járőrök többszöri jelenléte megakadályozta a fiatalok 
nagy sebességgel való „rodeózását” Alsóság utcáin. Megkérdezte, ha a központi ügyelet megszűnik 
Celldömölkön, nem okoz-e problémát, hogy a járőrök időben kimenjenek. 
 
 6./ Fehér László képviselő: 
 
 Elmondta, hogy az önkormányzat adott be pályázatot térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére a Belügyminisztériumhoz, erre még nem érkezett válasz.  
 
 8./ Dr. Palkó Andrea Városi Rendőrkapitány: 
 
 Válaszában elmondta, hogy a hangoskodásokkal kapcsolatban bejelentés 
elvétve hozzájuk is érkezik, abban a pillanatban a járőrök kimennek és intézkednek, fokozottan visszatérően 
ellenőrzik az útvonalat. A hangoskodással kapcsolatban elmondta, hogy attól is függ, hogy mennyire 
toleráns a lakosság. A Sörgödör és Trója vendéglő problémája, hogy a fiatalok nem bent, hanem amikor 
mennek haza, akkor zavarják a lakosságot. Bemennek a lépcsőházakba, ahol különböző dolgokat 
elvégeznek, ami a lakosságnak nem tetszik természetesen. Ez a lépcsőházban lakók hibája is, mert egy 
megjelölt esti időpontban kulcsra lehetne zárni, így kellemetlenség sem érhetné őket, és a rendőrség 
munkáját is megkönnyítené. Megígérte, hogy minden esetben intézkednek, akár bűncselekmény, akár 
szabálysértés. A sorozatos betörésekkel kapcsolatos kérdés megyei hatáskör, Celldömölkön nem 
mondható, hogy sorozatban követték el.  
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 9./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Kérte, hogy a rendőrség a városban elhelyezett közúti tábláknak 
szerezzen érvényt, gondol a Kórház és Vörösmarty utcai parkolásokra, KMKK előtti térre való behajtásra.  
 
 10./ Dr. Palkó Andrea Városi Rendőrkapitány: 
 
 A KRESZ-tábláknak próbálnak mindig érvényt szerezni, ezek a helyek 
ellenőrizve vannak, több feljelentés is érkezett. Vannak állampolgárok, akik a büntetést sérelmezik, ezek 30 
ezer forintos büntetést vonnak maguk után.  
 
 10./ Dr. Tiborcz János dandártábornok – Vas Megyei Rendőrkapitány: 
 
 Elöljáróban gratulált az asztaliteniszezők sportsikeréhez és Celldömölk 
gazdasági eredményeihez. Megköszönte, hogy napirendre tűzte a Képviselő-testület a közbiztonságról 
szóló jelentést, fontos ha a város képviselői foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ez után szót ejtett Vas megyei 
közbiztonságáról, mely évtizedekre visszamenőleg stabilnak tűnik, az országban ismertté vált 
bűncselekmények két százalékát követték el Vas megyében. Stabil közbiztonság mondható el Celldömölk 
és a másik 27 településről is. Ezzel az állománnyal, technikai eszközzel, helyi bázissal nemcsak a város, 
hanem a kistérség többi települése közbiztonságát is garantálni kell. A bűnözés alapvetően a városokra 
koncentrálódik, Szombathely kimagasló ebben a listában. Nádasdon és Jánosházán jelentősen javult a 
helyzet. Abban, hogy a közbiztonság ilyen sok tényező játszik szerepet, a rendőrség munkája, 
önkormányzatok, polgárőrök, igazságügyi szervek, társadalmi szervek, lakosság mentalitása, gondolkodása. 
Sokan magasnak tartják a bírságok összegét, az átlagjövedelmekhez viszonyítva valóban magasak, de a 
rendőrség nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó szerv. Az objektív felelősség, a nulla tolerancia elvének 
alkalmazásával Magyarországon a közlekedésbiztonság helyzete javult, kevesebben vesztették életüket az 
utakon. Mindaddig, amíg a halálos közlekedési balesetek száma így alakul, ezeket a szabályokat 
érvényesíteni kell. Nagyon magas az ittasan balesetet okozók száma, nemcsak gépjárművel, kerékpárral is. 
Képviselői kérdésre elmondta, nem áll szándékukban a celldömölki rendőrkapitányságból rendőrőrsöt 
létrehozni. Év vége felé be kell üzemelni a tevékenység-irányító központot, ami azt jelenti, hogy a 
rendőrkapitányságokon valóban megszűnnek az ügyeletek. Ez nem azt jelenti, hogy Szombathelyről jönnek 
a járőrök. Az ügyeleten felszabaduló személyzet kikerül közterületi szolgálatra. A technika olyan, hogy meg 
tudják oldani, ha bejelentés érkezik a tevékenység-irányítási központba, az elektronikus térképen az 
ügyeletben lévő kollégák eldöntik, hogy hol vannak legközelebb és kiket kell irányítani. Az aktuális rendőri 
létszámot nem fogja befolyásolni, illetve akik eddig ügyeletet láttak el az épületben, közterületi szolgálatot 
fognak ellátni és több rendőr lesz az utcán. Ez azért fontos, mert egy közterületi jelenlét komoly 
bűnmegelőző hatású. Komoly stratégiai partnerük a közel négy ezer fős polgárőrség, ők azokon a 
településeken is ott tudnak lenni, ahol a rendőrség nem. Komoly tehertétel számukra a nagyon alacsony 
átlagéletkor (33 év), a közterületi állományé ennél jóval alacsonyabb (24-25 év). A korkedvezménnyel 
nyugdíjba ment kollégák vitték magukkal szakmai tudásukat, szakmai tapasztalatukat. Partnerek abban, 
hogy Celldömölk városban működjön kamerarendszer. Ha van egy ügyeletes a kapitányságon, nem képes a 
napi feladatokat elvégezni és a monitorokat figyelni. A rendőrség, a közterület felügyelet és a polgárőrség 
figyelheti a monitorrendszert, ebben a három kategóriában lehet gondolkodni. Öt napig lehet ezeket a 
felvételeket őrizni, fel tudják használni bűnüldözési célra. Azonban a kamerarendszer a közterület 
felügyeletet teljes mértékben nem pótolja. Megköszönte azt a támogatást, amit Celldömölk város vezetése 
adott a rendőrkapitányságnak. Az önkormányzatok nincsenek fényes anyagi helyzetben, ezért is tartja 
tiszteletre méltónak azokat a támogatásokat, amelyeket különböző önkormányzatoktól kapnak. Csak és 
kizárólag önkormányzattól fogadhat el a rendőrség támogatást. A turizmussal megfertőzött településeken 
óriási jelentősége van a közbiztonságnak. Akinek feltörik az autóját, ellopják a holmiját, nem biztos, hogy 
jövőre is ide jön és itt költi el a pénzét. A készenléti rendőrség esetében tudni kell, hogy az országos 
főkapitányság szervezeti egysége, amelynek van egy főosztálya, Szombathelyen több megye illetékessége 
tartozik hozzájuk. A megye benyújtja azokat az igényeket, amelyeket szeretnének kielégíteni. A betörés-
sorozattal kapcsolatban a szombathelyi rendőrkapitány tartott sajtótájékoztatót, sokat sikerült felderíteni, 
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munkatársai bűnügyi területen is szép eredményeket értek el. Sajnos annyi kamera nincs, hogy mindenkinek 
megfelelő helyre jusson.  
 
 11./ Fehér László polgármester: 
 
 Felhívta a figyelmet, hogy a jövő évi költségvetés készítésénél részesítsék 
előnyben az önrész biztosítását, ha térfigyelő kamerák elhelyezésére lehet pályázni. A Polgármesteri 
Hivatalban egy fő közterület-felügyelő dolgozik, akinek a munkaideje fél nyolctól négy óráig tart. Ha két-
három főt fel tudnának venni, biztos, hogy kialakulna az a rend az utcákon, amit meg lehet követelni. Bízik 
benne, hogy lesz erre lehetőség. Megköszönte Dr. Palkó Andrea kapitány asszony beszámolóját, megyei 
rendőrkapitány úrnak pedig, hogy megtisztelte a Képviselő-testületet részvételével, megyei helyzetéről pár 
dologra rávilágított. Kérte, hogy a Képviselő-testület köszönetét tolmácsolják munkatársaiknak. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott javaslatok alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatokat hozta: 
 
 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság 
helyzetéről szóló beszámolóját. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között történtekről. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 
 A két ülés között történtekről az alábbiakban tájékoztatta a 
képviselőtestületet: 
 
Május: 
30. A Magyar Asztalitenisz Szövetség közgyűlésén vett részt. 
31. Bükön a házigazda város, Sárvár polgármestereivel és jegyzőivel tanácskoztak a vízszolgáltatás 

jövőjével kapcsolatban. 
 
Június: 
2. Délelőtt a Kemenesaljai Baráti Kör közgyűlésén vett részt, ahol a kör elismerte a középiskolások 

számára kiírt pályázatok díjazottjait. 
 Délután a Kráterhangversenyt nyitotta meg, amit az esős időjárás miatt a Kemenesaljai Művelődési 

Központban tartottak. 
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4. Az alsósági részönkormányzat kezdeményezésére az alsósági képviselőkkel és a Városgondnokság 
igazgatójával bejárást tartottak a településrészen a közterületeket érintő megoldandó feladatokkal 
kapcsolatban. 

 Délután a Védelmi Bizottság ülésén vett részt. 
6. A Zalaispa vezetője, Bali József járt nála, aktuális ügyekkel kapcsolatban egyeztettek. 
7. A szentgotthárdi fürdőben tettek látogatást Farkas Gábor jegyzővel és Rudolf Wiedner úrral, a JUFA 

Ungarn Kft. ügyvezetőjével, az ottani gazdasági társaság működéséről szereztek tapasztalatokat. 
8. Délelőtt a fogyatékkal élők fesztiválját nyitotta meg a művelődési központban, délután pedig a kőszegi 

Csók István alkotókör kiállítás megnyitójára volt hivatalos. 
9. A nyugdíjas vasutas klubok regionális találkozóján vett részt, amit a művelődési központban 

rendeztek. 
12. Karádi Mihály bizottsági elnök képviselte városunkat azon a Parlamentben tartott konferencián, 

amelyet az egyházi ingatlanok sorsa rendezésének évfordulóján tartottak. 
13. A város közoktatási intézményeinek évzáróinak sorát a zeneiskola nyitotta meg egy ünnepi 

hangverseny keretében. Pénteken a középiskola, szombaton az általános iskola alsósági 
tagintézménye, vasárnap pedig a városi iskola celldömölki székhelyintézménye zárta a tanévet. 
Alsóságon Völgyi Lászlót, Celldömölkön Takács Lászlónét köszöntötte aranydiplomájának átvétele 
alkalmából. 

18. Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak. 
 Ugyanakkor az Apáczai Kiadó TANYA elnevezésű, pedagógusoknak szóló rendezvényén Söptei 

Józsefné alpolgármester képviselte a városvezetést. 
22. Alsóságon a Szülői Munkaközösség összejövetelén vett részt, ahol megköszönte a szülőknek az év 

közben nyújtott segítséget. 
23. A tanév során kiemelkedő eredményt elért diákokat jutalmazták a „Jó tanuló, jó sportoló” rendezvény 

keretében az Apáczai Kiadóval és a művelődési központtal közösen szervezett rendezvényen. 
26. Ünnepélyesen aláírták a Vulkán fürdő köré tervezett fejlesztések szerződéseit a Jufa Ungarn Kft. 

ügyvezetőjével, Rudolf Wiedner úrral és Farkas Gábor jegyző úrral, majd sajtótájékoztatót tartottak a 
fejlesztésekről és az együttműködésről. 

 Délután Zalabéren a Zalaispával kapcsolatos egyeztetésen vett részt. 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy aláírta a Vasi TISZK társulási megállapodását. A Képviselő-testület 
felhatalmazását az aláírásra a társulás 2012. december 31-i időbeli hatállyal kapta meg, azonban a TISZK 
ülésén folytatott egyeztetés következtében az időbeli hatály 2017. december 31-re változott. Kérte a 
jóváhagyást ez ügyben is.  
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előző Képviselő-testületi ülés óta a Népjóléti Szolgálat 
benyújtotta pályázatát szociális gyermekétkeztetésre a 23/2012. NEFMI-rendelet alapján. A sürgős beadási 
határidő okán nem tudták kikérni a Képviselő-testület véleményét. Kérte elfogadni a pályázat benyújtását.   
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott javaslatok alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatokat hozta: 
 
 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

1.) A képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 
 

2.) A Képviselő-testület a Vasi TISZK Társulási Megállapodásának 
elfogadásáról szóló 92/2012.(V.29.) számú határozatát azzal 
módosítja, hogy a társulási megállapodás 9.) pontjában a 2012. 
december 31-i határnap 2017. december 31-re módosul. 

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

A 2011. évi kompetenciamérés eredményei. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Tulok Gabriella oktatási szakreferens: 
 
 Az előterjesztést néhány gondolattal egészítette ki. A kompetenciamérést 
országosan folytatják, a 2007/2008-as tanévtől törvényben rögzítettek alapján folyik ez a mérés, következő 
év tavaszáig dolgozzák fel. Szövegértés és matematika területén 6-8-10. évfolyamon, 4. évfolyamon 
alapképességeket mérnek. A teszteket központilag dolgozzák fel és ott készítik el az országos jelentést, 
minden fenntartó telephely megkapja az adott jelentést. A 2011-es jelentésben rögzítették, hogy az 
eredmények megfelelnek, az átlageredmények megfelelnek az előző évi eredményeknek, kisebb kilengések 
pozitív, illetve negatív irányba voltak. A városi iskola eredményei megfeleltek az országos átlagnak. Közülük 
leginkább a 7. osztályosok teljesítettek jól, 8.-osok kevésbé, az alsósági tagiskola 6. osztályosai átlag feletti 
eredményt produkáltak matematikából. A gimnáziumi székhelyen országos átlag feletti eredményt leginkább 
a hat osztályos képzésben részesülő gyermekek produkáltak. Az országos átlagba a gimnázium és 
szakképző iskolák is beleszámítanak. A szakiskola országos átlag alatt teljesített, de a szakiskolai 
képzésben országos átlag felett teljesítettek. Köszönet illeti valamennyi pedagógust ezért az eredményért.  
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatokat hozta: 
 
 122/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
2011. évi kompetenciamérés eredményeiről szóló tájékoztatót.  

 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Danka Adél igazgató 
  Sipos Tibor igazgató 

 
Határidő: azonnal 

 
 
 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ alapító okiratának 
módosítása. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés és az elhangzott javaslatok alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatokat hozta: 
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 123/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  
 

1.) A Képviselő-testület a Celldömölki Városi Általános Iskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
6./ pontban szereplő szakfeladat közül 
„552001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
„562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés” 
törli. 
856011-1 szakfeladaton szereplő szövegrész helyébe az alábbi 
szövegrész lép: „Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: 
logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, 
iskolapszichológia, pályaválasztási tanácsadás”. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Celldömölki Városi Általános Iskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat fenntartóját, engedélyezze az 
iskolapszichológusi tevékenység ellátásához szükséges 1 fő 
létszámfejlesztést. 

 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő: azonnal 
 
 
 

 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

Jó tanuló, jó sportoló rendezvény 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatokat hozta: 
 
 124/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete további 450 
ezer forint előirányzatot biztosít az „Önkormányzati és többcélú igazgatási 
tevékenység” szakfeladatról a Kemenesaljai Művelődési Központ 
számára. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő: azonnal 
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 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyári zárva tartása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Benkőné Remport Lilla kiment az ülésteremből. 
 
 Pálné Horváth Mária KMKK igazgatója: 
 
 Ez évben is szeretnék kérni a Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, 
hogy intézményük néhány hétre zárva legyen takarítás, egyéb rendrakás okán. A könyvtár 2012. július 11-
éig üzemelni fog, utána részleges nyitva tartást ügyelettel oldják meg. 
 
 A képviselőtestület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatokat hozta: 
 
 125/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyári zárva tartását az 
alábbiak szerint: 
 
 2012. július 3-14. A könyvtár rendes nyitva tartás szerint működik, a 

művelődési központban ügyelet látja el a szakmai feladatokat. 
 2012. július 16-31. Nyári szünet 

 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Pálné Horváth Mária igazgató 
 
Határidő: azonnal 
 

 
 7./ NAPIRENDI PONT: 
 

Közterület-használati ügyek. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy a Roma Nemzetiségi Napok elnevezésű rendezvényhez a 
közterület-foglalási engedélyt pontos dátum nélkül adják meg, mivel még nem tudják pontosan, hogy a 
rendezvénysátrat melyik dátumra kapják meg. 
A határozat 3. pontjának szavazásában Benkőné Remport Lilla és Fehér László érintettség miatt nem vett 
részt. 
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 A Képviselő-testület a előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján az 
1.), 2.) pont esetében 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, a 3. pont esetében 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 
 126/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja: 
 
1.) A Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az V. Roma 

Nemzetiségi Napok elnevezésű rendezvény megtartásához 
szükséges Cell-Modul előtt lévő rendezvénytér térítésmentes 
használatához egy, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 
választott pénteki napon 800- 2400 óráig, szombati napon 800-0400 
óráig. 
 

2.) a Mária Rádió Nonprofit Kft. 
(Veszprém, Házgyári u. 7.) részére Celldömölk város közterületeinek 
– Szentháromság tér, dr. Géfin tér, Hollósy tér, Ifjúság tér, Iskola tér, 
Szabadság tér, Sági u., Széchenyi u. és Kossuth u. – térítésmentes 
használatához szóróanyagosztás és eseti jelleggel egy kb 1 m2 
nagyságú stand felállításához 2012. július 1-től 2013. június 30-ig. 

 
3.) a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület által 

megrendezésre kerülő  
a.) 2012. augusztus 11-én (szombaton) 8,00-13,00 óra között „Tiéd a 

tér” elnevezésű rendezvény céljából a felújított Szentháromság 
téren és  

b.) 2012. szeptember 1-én (szombat) 12,00-22,00 óra között „Ifjúság 
téri Nap” címen az Ifjúság téri játszótéren és a játszótér északi 
oldala melletti parkolóban. 

A közterületek lezárását a rendezvényt megelőző napon 16,00 órától 
lehet elvégezni. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő: az értesítést azonnal,  

beszámolásra 2012. szeptember 30. 
 
 
 8./ NAPIRENDI PONT: 
 

A FilmArt Stúdió támogatáskérése. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 Karádi Mihály képviselő: 
 
 Azt javasolta, hogy bővebb információ hiányában támogatási kérelmüket 
ne teljesítsék. Két irányú Mária útvonal létezik, a Kelet-Nyugat irányú útvonal településeinek egyeztetésén 
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részt vett Máriapócson. Olyanhoz kérnek támogatást, amely az Észak-Dél Mária-útvonal településeit mutatja 
be.  
 
 Tulok Gabriella oktatási szakreferens: 
 
Elmondta, hogy a tervezethez kaptak pályázati lehetőséget, a sorozat még nem készült el, a pályázat 
bővítését jelenti. 
 
 A Képviselő-testület a előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján 8 
igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
 127/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete örömmel fogad 
egy a „Mária-út” bemutatásáról szóló filmet, de nehéz anyagi helyzetére 
tekintettel a film forgatásához anyagi hozzájárulást nem tud fizetni. 
 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
 

 9./ NAPIRENDI PONT: 
 

Árpádkori rom-templom üzemeltetési ügye. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 

 1./ Németh Roland egyesületi elnök: 
 
 Először bemutatta egyesületüket, mely ez év januárjában alakult. Nem 
politizálnak, nem támogatnak politikai tevékenységet, csak kulturális tevékenységet folytatnak. Szeretnének 
építésüggyel és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat is ellátni. Idén rendhagyó történelem óráik 
voltak, ezzel kapcsolatban került elő a rom-templom ügye és keresték meg a Nemzeti Vagyonkezelőt az 
ügyben, hogy hogyan vehetnék át a rom-templom gondozását, karbantartását. Azt az információt kapták, 
hogy képletes összegért oda tudják adni, bérmentesen csak a helyi önkormányzatnak van joguk átadni. 
Egyik együttműködőjük, a Soltis Lajos Színház nevében is beszél, amikor azt szeretnék, ha egy XI-XII. 
századi műemlék olyan méltó helyre kerülne, ki tudnák emelni ebből a méltatlan helyzetéből, kulturális 
rendezvényeket tudnának oda szervezni, elindíthatnának egy szabadtéri színházat. Tudják, hogy a várostól 
is némi áldozatot kíván, anyagilag senki sem áll úgy, hogy sokat lehetne rá áldozni. Egyesületük tagsága – 
14 fő – kétkezi munkájukkal, kapcsolataik révén tudnák a rom-templom gondozását vállalni, ehhez kérik a 
Képviselő-testület segítségét, hogy átvehessék. Kérte, hogy a Képviselő-testület vagy napolja el a 
határozathozatalt, vagy vegye figyelembe kérésüket döntésük meghozatalánál. 
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 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vas Megyei Területi 
Irodája megkereste a várost, hogy az Árpádkori rom-templom műemlék épület üzemeltetését átvenné-e. A 
Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság tárgyalta ezt a megkeresést, tett egy határozati javaslatot a 
Képviselő-testület felé. 
 
 3./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Megkérdezte a jegyzőt, hogy az önkormányzatnak joga van-e ahhoz, hogy 
továbbadja ezt a lehetőséget egy egyesületnek? 
 
 4./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A Vagyonkezelővel kötendő szerződés rögzíti, hogy milyen jogokat ad át 
és azt lehet-e ingyenesen továbbadni, de az önkormányzatnak megvan-e az a joga, hogy bizonyos 
szervezeteket támogathat, ennek lehet eszköze egy ingyenes bérbeadás is. 
 
 5./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 Az után érdeklődött, hogy a történelmi katolikus egyháznak nincs-e 
beleszólása? 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Csak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kell megegyezni. 
Megköszönte Németh Rolandnak, hogy megtisztelt a Képviselő-testületet. 
 
 A Képviselő-testület a előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 
 128/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület elfogadja üzemeltetésre a Celldömölk, Koptik Odó u. 
303 hrsz alatti rom-templomot. 
Az üzemeltetés költségét 1.000.000,-Ft + ÁFA összegben határozza meg. 
Kezdődjenek meg a tárgyalások a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vas 
Megyei Irodájával. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal  

 
 
 10./ NAPIRENDI PONT: 
 

Sági u. 12/A/2. szám alatti üzlethelyiség volt bérlőjének kérelme. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 A Képviselő-testület a előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 
 129/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület hozzájárul a tulajdonában lévő Sági u. 12/A/2. szám 
alatti, 37 m2 nagyságú üzlethelyiségben kialakított ruházati bolt utolsó 
(2012. február) havi bérleti díjának elengedéséhez. 
Egyúttal a képviselőtestület 69/2012.(IV.26.) számú határozatának 1.) pontját 
hatályon kívül helyezi. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Bakó István Városgondnokság vezetője 
 
Határidő: azonnal  

 
 11./ NAPIRENDI PONT: 
 

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

 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
Benkőné Remport Lilla visszajött az ülésterembe. 
  
 1./ Fehér László polgármester: 
 
Felolvasta a Sági u. 12/A-B. társasház és a Szabadság tér 2. szám alatti társasház közös képviselőinek 
társasház felújításával kapcsolatosan érkezett kérelmét, mivel úgy gondolta, hogy példát mutathat több 
közösségnek is. 
 
 2./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 Elmondta, hogy a Szabadság tér 2. szám alatti házban több alkalommal 
volt elektromos tűz, szükséges volt a vezetékek cseréje. Ezzel párhuzamosan folyamatosak voltak a 
beázások, magas, meredek tetőszerkezete van, alkalmi javítások nem jöhettek szóba, cserépcserére volt 
szükség. Alpolgármester asszony fel nem vett tiszteletdíjából megvásárolták 1.730.000,-Ft összegben a 
cserepet, amelyet a Városgondnokság udvarán tárolnak. A tulajdoni hányad arányában a Városgondnokság 
költségvetésében rendelkezésre álló összegből, illetve a tulajdonosoknak a tulajdoni hányad arányában 
részt kell vállalni. Felmerült, ha felállványozzák az épületet, annak a költségét kímélve a homlokzat 
felújítását, ablakcserét is elvégeznék. Felhatalmazást kapott, hogy három árajánlatot szerezzen be, ami 
napokon belül rendelkezésre fog állni. Elvi döntésről lenne szó, hogy a 10 millió forintos keretből ad-e a 
Képviselő-testület ennek az épületnek a felújítására. 
 
 3./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 A bizottság véleménye szerint a magántulajdonú részt a lakóknak kellene 
megfizetni. 
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 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Magánszemély a tiszteletdíjából erre komoly összeget ajánlott fel. A 
költségvetésben lakásfelújításra terveztek, ebből egy-két millió forintot lehetne erre költeni. Bízzák meg a 
Városfejlesztési és Költségvetési Bizottságot, hogy - amikor megérkeznek az ajánlatok és tudják pontosan a 
felújítás összegét -, rendkívüli ülésen a nyár folyamán döntsenek a hozzájárulás mértékéről.  
 
 5./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 Lakógyűlésen felmerült a Sági u. 12./A-B. szám alatti társasház 
felújításának a szükségessége, kisebbségi tulajdonos az önkormányzat. A lakógyűlésen nem egységesen 
támogatták, a többség szavazata az irányadó ebben a kérdésben. El kell gondolkodni, az elmúlt években 
nem lett lakbér emelve, jelentősen megnőtt a nem fizetők aránya, ezért is mértéktartóan szavaztak 
társasházi közgyűléseken, mert látják, hogy mi az ami a Városgondnokság költségvetésébe belefér. Ennek 
ellenére a szándékot nemesnek tartja, közgyűlésen határozatot kell hozni a lakóknak, ami jelen pillanatban 
még hiányzik.  
 
 6./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Ő is méltónak tartja a lakók kezdeményezését, szándékát. Javasolta 
hatalmazzák fel a Városgondnokság vezetőjét, vagy képviselőjét, hogy lakógyűlésen az önkormányzati 
bérlakás hányadrészéről adja meg a lehetőséget a magasabb felújítási alap fizetésére, adják meg a 
lehetőséget. 
 
 A Képviselő-testület a előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján az 
1.) pont esetében 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal, a 2.) pont esetében 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
 130/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
1. A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot, mint a 

Celldömölk, Szabadság tér 2. szám alatti társasház közös 
képviseletét ellátó szervet, hogy a társasház felújítására, illetve 
nyílászáróinak cseréjére szerezzen be legalább három ajánlatot. Ezek 
ismeretében átruházott hatáskörben a Városfejlesztési és 
Költségvetési Bizottság rendkívüli ülésen dönt a hozzájárulás 
mértékéről. 
 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Celldömölk Sági u. 12./A-B. 
szám alatti társasház közgyűlésén a tulajdonos képviseletében eljáró 
Városgondnokság a társasház felújítása érdekében történő közös 
költség emelését támogassa. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István Városgondnokság vezetője 
   
Határidő: 2012. szeptember 30. 
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 12./ NAPIRENDI PONT: 
 

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

 
 
 Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 Kétszer is kiírásra került a nyilvános WC üzemeltetése, mindkétszer 
eredménytelen volt. Felvázolta a három és fél hónap kiadási, illetve bevétel oldalát, valamint óránként 
napokra lebontva. Ez alapján a nyitva tartási idő módosítása szükséges, a finanszírozási kérdését meg kell 
oldani. Nullára kellett tervezni minden új feladatot. Vissza kell térni egy téli nyitva tartási idő 
megtárgyalására, illetve elfogadására. 
 
 A Képviselő-testület a előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 
 131/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a dr. Géfin tér 10. szám alatti 
épületben kialakított nyilvános WC-t továbbra is a Városgondnokság 
üzemeltesse az alábbi nyitva tartási időben: 
 
 vasárnap és hétfő:   zárva 
 kedd, szerda és péntek:  900-1600 óra 
 csütörtök és szombat:  600-1600 óra 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Bakó István Városgondnokság vezetője 
   
Határidő: azonnal 
 
 

Budai Bernadett képviselő kiment az ülésteremből. 
 
 
 13./ NAPIRENDI PONT: 
 

Vöröskereszt bérleti jogviszonyának meghosszabbítása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 A Képviselő-testület a előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
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 132/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület hozzájárul a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei 
Szervezetével – a Celldömölk, Hollósy tér 1. szám alatt lévő 
önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő 25 m2 nagyságú irodahelyiségre 
– kötött bérleti szerződés változatlan feltételekkel történő 2012. december 
31-ig szóló meghosszabbításához. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot a bérleti szerződés 
meghosszabbításával. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Bakó István Városgondnokság vezetője 
   
Határidő: azonnal 

 
 

 14./ NAPIRENDI PONT: 
 

Települési Környezetvédelmi Program és Települési 
Hulladékgazdálkodási Terv elfogadása. 

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

 
 A Képviselő-testület a előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
 133/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület jóváhagyja a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. által 
elkészített Celldömölk Város Települési Környezetvédelmi Programját. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő: azonnal 

 
 A Képviselő-testület a előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete Celldömölk Város 
Települési Hulladékgazdálkodási Tervéről. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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 15./ NAPIRENDI PONT: 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) 
számú rendelet módosítása. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
    Farkas Gábor jegyző: 
 
Tájékoztatásul elmondta, arról van szó, hogy a Képviselő-testület utazási támogatást biztosít a 
rászorulóknak. A rendelet értelmében negyedéves bérlet árának megfelelő összeget minden negyedévben 
fizette ki az ügyfelek számára. Azonban a szolgáltatóval augusztus 31-éig van a városnak szerződése, havi 
bontásban kerülhet csak kiadásra a bérlet.  
 
 A Képviselő-testület a előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) rendelet módosításáról. 

 
 
Horváth Melinda képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 16./ NAPIRENDI PONT: 
 

A 2012. évi pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester  
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A Képviselő-testület a előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. 
(VI.29.) rendelete az önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervéről szóló 
6/2012.(II.23.) rendeletének módosításáról. 

 
 
 17./ NAPIRENDI PONT: 
 

Önkormányzati bevétel lekötése. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző  
 
 Szóbeli előterjesztés. 
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    Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 61 millió forintot kell kifizetni rulírozó hitelre. Július első 
hetében várhatóan a Vulkán fürdő körüli telkek eladásából 120 millió forint + ÁFA fog befolyni. Véleménye 
szerint célszerű lenne ezt a 61 millió forintot lekötni két hónapra, 60 nap futamidőre. A Képviselő-testületnek 
dönteni kellene abban, hogy melyik három pénzintézettől kérjenek ajánlatot. Arra is kell gondolni, hogy a 
pénzintézetek közötti átutalások is elég költségesek.  
 
 A Képviselő-testület a előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 134/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 61 millió forint 
lekötésére kérjen ajánlatot a Kis-Rába menti Takarékszövetkezettől, a 
Kereskedelmi és Hitelbanktól, valamint az OTP Banktól. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő: azonnal 

 
 
Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Farkas Gábor.       Fehér László 
      jegyző       polgármester 


