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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. 
augusztus 30-án 1400 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett, 
Erdélyi Antal, Horváth Melinda, Karádi Mihály, Dr. Kovács Zoltán, Nagyné Ferencz Mirtill, Dr. Várnai Levente 
képviselők, Farkas Gábor. jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Lukács Erzsébet, Söptei Józsefné képviselők 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Futó István könyvvizsgáló, Csizmaziáné Hubert Mária – a Népjóléti 
Szolgálat igazgatója, Gasztonyiné Fódi Zita – a Városi Óvoda vezetője, Pálné Horváth Mária – a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, Sipos Tibor – a Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskola igazgatója, Bejczy Károly – az Ádám Jenő Zeneiskola igazgatója, Szabóné Kiss Ildikó – a 
Celldömölki Városi Általános Iskola tagiskola-vezetője, Losoncz Andrea – az Új Kemenesalja főszerkesztője, 
Vajda Zsuzsanna – a Városi TV munkatársa, Dummel Ottó műszaki osztályvezető, Kiss Lilla pénzügyi 
osztályvezető, Dr. Zömbik Viktória jogi szakreferens, Tulok Gabriella oktatási szakreferens, Somogyi Gyula. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 11 
képviselő közül 9 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./ Beszámoló Celldömölk Város 2012. évi pénzügyi tervének I. félévi 

teljesítéséről. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ A Polgármester beszámolója a Celldömölk és Környéke Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett 
munkájáról. 

 Előadó:  Fehér László polgármester 
 
4./  A Városi Óvoda nevének megváltoztatása. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
5./ Közoktatási, köznevelési és művelődési intézmények alapító 

okiratainak módosítása. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
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6./ A Népjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
7./ TDM (Turisztikai desztináció menedzsment) szervezet létrehozása. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
8./ Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás 

szolgáltatójának kiválasztására irányuló pályázatra beérkezett ajánlat 
ismertetése. 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
9./ Csoportlétszámok túllépésének engedélyezése az Ádám Jenő 

Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
10./ Tájékoztató a 2012. május-júniusi vizsgaidőszak eredményeiről. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
11./ Tájékoztatás a beiratkozásokról, az indítható osztályok és csoportok 

számának meghatározása a középiskolában. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
12./ A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai 

Programjának elfogadása. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
13./ Kérelem sportpálya-használathoz. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
14./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 30/2009.(XI.20.) sz. rendelet módosítása. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
15./ Pótelőirányzati kérelmek. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
16./ Tiszteletdíj változások havi hatása. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
17./ Ingatlanok társasházzá alakítása. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
18./ LAÉT kérelme. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
19./ Dr. Géfin tér 7. társasház kérelme. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
20./ Sági úti tagóvoda tálaló konyha ügye. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
21./ Dózsa u. 2-4. szám alatti lakók panaszos ügye. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
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22./ A menetrend szerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról 

szóló 25/2009.(VI.26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
23./ Kemenesaljai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület közterület-

használati ügye. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
24./ Benyújtásra előkészített pályázatok. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
25./ A Somogyi Béla utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
26./ Celldömölk Piactér közvilágítás kábelcseréhez tulajdonosi 

hozzájárulás. 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 

 
 A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 9 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 
 
    HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A két ülés között történtekről az alábbiakban tájékoztatta a 
képviselőtestületet: 
 
Június: 
29. A Polgármesteri Hivatal a köztisztviselői nap alkalmából kirándulást szervezet, melyen részt vett. 
 
Július: 
2. Hegyfalun köszöntötte Persalits Lászlóné nyugalmazott pedagógust vasdiplomájának átvétele 

alkalmából. 
3. A Vasi TISZK projektzáró rendezvényére volt hivatalos, melyet Szombathelyen tartottak. 
5. A LIGA Szakszervezet kereste fel kérelmével, hogy városunkban szeretnének irodát működtetni. 
7. Izsákfán a részönkormányzat falunapot szervezett a KMKK közreműködésével, a rendezvényen 

Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető és Karádi Mihály bizottsági elnök képviselte a várost. 
9. Márton Lászlóval, a Leier-Márton Kft. cégvezetőjével egyeztetésen vett részt. 
 Délután a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak többcélú Társulás ülésezett, ahol az ÁNTSZ 

részéről beszámoló hangzott el az ügyeleti ellátásról. 
10. A Celli HUKE Kft. taggyűlésén képviselte az önkormányzatot. 
11. A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. tartotta Felügyelő-bizottsági ülését. Az 5 fős 

Felügyelő Bizottságban a várost Budai Bernadett, Erdélyi Antal és Karádi Mihály képviselik a várost. 
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 Délután a fürdő eredeti helyszínére tervezett beruházás tervezőjével folytatott tárgyalást. 
 Rendkívüli képviselő-testületi ülésen a fejlesztésekről döntött a testület. 
 Este Izsákfán falugyűlésen vett részt, ahol a futballcsapat, a sportegyesület jövőjével foglalkoztak. 
13. Bali Józseffel, a Zalaispa vezetőjével folytattak egyeztetést. 
19-27. Évi rendes szabadságát töltötte. 
28. A Négy városok Labdarúgó Tornájának városunk volt a házigazdája, és a Barcs, Lenti, Körmend, 

Celldömölk részvételével zajló kupa győztese is. Vasárnap a települési és sportegyesületi vezetők 
számára fogadást tartott. 

31. Kampel Oszkár megyei vezetővel a katasztrófavédelem, a tűzoltóság jövőbeli terveiről egyeztettek. 
Később Harangozó Bertalan kormánymegbízottal a kórházat látogatták meg. 

 
Augusztus: 
6. A Vulkán Gyógy- és Élményfürdőben tartottak bejárást az üzemeltetése miatt. 
7. Délelőtt dr. Veres András megyéspüspök járt nála, annak okán, hogy a Szent Benedek Iskola 

igényelte a régi eltérő tantervű tagozat iskolaépületét. Ennek alátámasztására aláírásokat is 
gyűjtöttek. A témával a szeptemberi testületi ülésen foglalkoznak. 

9. Délelőtt a Csömöri Háziipari Szövetkezet vezetőjével egy általuk benyújtott pályázat ügyében 
egyeztettek. 

11. „Miénk a tér” elnevezéssel rendezett az általa elnökölt Cselekvő Összefogással Celldömölkért 
egyesület gyermekek számára programot a Szentháromság téren. 

14. A műfüves pálya avató ünnepségét tartották. 
15. A Munkácsy-képek tulajdonosa, Pákh Imre és Maschalek Ákos, a Magyar Asztalitenisz Szövetség 

képviseletében járt nála. 
16. A Kis-Rábamenti Takarékszövetkezet vezetőivel tárgyalt. 
19. A Vulkán fürdő hetedik születésnapját ünnepelték. 
20. Augusztus 20-a alkalmából tartottak városi ünnepséget, melyen kitüntetéseket adtak át 

Pedagógusnap, Semmelweis-nap és az állami ünnep alkalmából, illetve kistérségi kitüntetéseket és 
városi emléklapokat adtak át. Ez alkalommal köszöntötték a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár intézményt 40. jubileuma alkalmából, két dolgozójuk munkáját külön kitüntetéssel ismerték 
el. 

21. Sopronban a GYSEV igazgatóságán a vezérigazgatóval tárgyalt. 
 Délután a romtemplomnál vett részt Lancsics Bonifác emléktáblájának elhelyezésénél. 
23. A Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet létrehozásával kapcsolatban tartottak egyeztetést. 

A témáról a mai ülésen is tárgyalnak. 
23.-24. A stadionrekonstrukciós program miatt tárgyalt sportvezetőkkel. 
25. Megalakult Alsóságon a Karitasz, melynek első rendezvényére, ökumenikus istentiszteletre volt 

hivatalos. 
27. Nagy Gáborral, a Soltis Színház vezetőjével a színház jövőjéről egyeztetett. 
29. Az oktatási, majd a szociális intézményfenntartó társulások üléseztek. 
 A TDM szervezet megalakításával kapcsolatban tárgyalt településekkel és a turizmusban érdekelt 

szolgáltatókkal. 
 
 2./ Farkas Gábor jegyző: 

 
   A csömöri foglalkoztató pályázati sikert tudhat magáénak. Húsz fő 

alkalmazását, tanítását, képzését fogják megszervezni, elsősorban olyan emberek jelentkezését várják, akik 
nehezen tudnak elhelyezkedni, pályakezdők, csökkent munkaképességűek. Szeptember elsején fognak 
részletes tájékoztatást adni az elméleti és gyakorlati képzésről. Ezt követően a többség tovább-
foglalkoztatását is meg kívánja oldani az egyesület.  
Az intaházai szociális ellátással kapcsolatban a következő tájékoztatást adta: Amikor a Vas megyei 
Önkormányzat felmondta a társulást, az általuk ellátott feladatok a Vas Megyei Intézményfenntartó 
Központhoz kerültek. A kórház a GYEMSZI-hez került, Intaháza sorsa jogszabályilag nem lett lerendezve. A 
tárgyalások során olyan variációra jutottak, hogy az intaházai telephely a működési engedéllyel rendelkező 
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Kemenesaljai Egyesített Kórház fogja működtetni, kötnek egy megállapodást, a normatívából ezt a feladatot 
meg tudják oldani. Külön megállapodást kötnek épület, stb. használatára.  
 
    3./ Fehér László polgármester: 
 
A csömöri vezetőkkel tárgyalva a cég jövőképéről beszéltek, bizonyos bérkifizetés elmaradások is vannak, 
ami remélhetőleg meg fog oldódni. Közel harminc ember dolgozik ott, annak hiánya a családoknál gondot 
jelentene. 
 
    4./ Benkőné Remport Lilla: 
 

   A pityervári városrészben ígért munkák elvégzését kérte számon a 
Városgondnokság vezetőjétől. Kérte, hogy legyen befejezve a hiányzó járdaszakasz, a közlekedés 
biztonságát veszélyezteti annak hiánya, valamint a villanyoszlop elszállítását. A Wewalkával szemben egy 
hatalmas kátyú van, ami az ott közlekedő autók épségét veszélyezteti. Szomorúan veszi tudomásul, hogy az 
oszlop tetején lévő virágokat megöntözi, a fákat, bokrokat nem öntözik, elpusztulnak, a karbantartása nem 
történik meg. 
Javasolta, hogy keressenek megoldást a posta melletti parkolásra, mert délután négy órakor és csütörtökön 
a Király János utcában lévő rehabilitációs munkahelyre a mozgássérültek alig tudnak bemenni.       
 
    5./ Bakó István igazgató: 
 
    Ígéretet tett arra, hogy egy napon belül a pityervári járdaszakaszt 
befejezik. Folyamatosan öntöznek, egy járművük van. A Szentháromság tér környékén több fa elszáradt, a 
Prenorral vitáik vannak. Augusztus 20-ára kérték, hogy a konténerekben cseréljék ki a fákat. A pityervári 
kátyúval kapcsolatban elmondta, hogy a Városgondnokság az aszfaltos utak kátyúzását végezte, minden 
olyan kátyúzást elvégeztek, amit a műszaki osztály kijelölt. Nem aszfaltos utak kátyúzását nem a 
Városgondnokság végzi. 
 
    6./ Fehér László polgármester: 
 
    Az is igaz, hogy a költségvetésben a Városgondnokság részére az ilyen 
feladatok elvégzésére kevés összeget tudtak biztosítani, a dolgozói létszám is kevés. Természetes, hogy a 
Polgármesteri Hivatal gondnoka egy-egy vödör vizet önt az elültetett fákra, hogy ne száradjanak ki. 
Természetesnek kellene lenni, hogy az intézmények, üzletek előtt összesöpörnek, az ott lévő növényeket 
megöntözik, amit az önkormányzat elültetett.  Ahhoz, hogy a környezetünk komfortosabb legyen, 
mindenkinek kell feladatot vállalni. 
Egy évvel ezelőtt jóval több zöld területet létrehozó program lett végrehajtva. A Városgondnokság vezetője 
felhívta akkor az önkormányzat figyelmét, hogy a dolgozói létszámot meg kell emelni, hogy a parkok 
gondozását meg tudják oldani. A költségvetés szűkössége ezt nem tette lehetővé. Kérte, hogy a képviselő 
asszony tegyen indítványt, hogy honnan lehet létszámot átcsoportosítani. 
 
    7./ Bakó István igazgató: 
 
    Elmondta, hogy a Városgondnokságnak két kertésze, öt közmunkása van, 
aki folyamatosan a kertészetben dolgozik. Az nem igaz, hogy csak a belső városrészben dolgoznak, ma 
például Ságon az „Y” elágazásnál kaszáltak, a romtemplomnál is megkezdték a kaszálást. 
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 Felolvasta Pusztai Gábor – a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
tagja – levelét, melyben bizottsági tagságáról 2012. szeptember 1-i hatállyal lemond. 
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2012. szeptember 1-étől a bizottság elnökével egyeztetve javaslatot tesz a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottság nem képviselő tagjára, Somogyi Gyulára. Somogyi Gyula több cikluson keresztül képviselő volt, 
valamint a bizottságnak egy cikluson keresztül elnöki tisztségét is betöltötte. 
  
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 146/2012.(VIII.30.) 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 Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság nem 
képviselő tagjának megválasztotta Somogyi Gyulát 2012. szeptember 
1-i hatállyal. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 Somogyi Gyula a polgármester és a Képviselő-testület előtt letette az 
esküt, majd megköszönte a bizalmat, a Képviselő-testületnek további jó munkát kívánt.  
(Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Beszámoló Celldömölk Város 2012. évi pénzügyi tervének I. félévi 
teljesítéséről. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
 Ismertette Celldömölk Város 2012. évi pénzügyi tervének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót, kiemelve a főbb számokat, táblázatok tartalmát. 
 
 2./ Futó István könyvvizsgáló: 
 
 Néhány kiegészítést tett a beterjesztett beszámolóhoz. Azt kell megítélni, 
hogy a tervezett költségvetés reális volt-e, időarányosan teljesült-e. Első fontos dolog, amit meg kell 
állapítani, hogy azokat a jogszabályi változásokat, normatíva változásokat, testületi döntéseket, 
intézményvezetői döntéseket, előirányzat módosítás formájában átvezették a költségvetésen, három 
alkalommal volt előirányzat módosítás. Elhangzott, hogy nagyon magasak a teljesítési százalékok, 66 % a 
bevételi teljesítés, kiadásnál 59 %. Ebben vannak bizonyos torzító tényezők is, de két másik torzító tényezőt 
is meg kell említeni. Egyik a kórházzal kapcsolatos azzal, hogy kikerült, mintegy fél milliárd forinttal 
csökkentette a főösszeget, tulajdonképpen a kórházban elköltött összegek, bevételek százszázalékos 
teljesülést mutatnak. A pénzmaradványnak is torzító hatása van, a tényleges pénzmaradvány csak a 
beszámoló után válik ismertté. Javítja az I. félévben a teljesülést. Ha ezeket kiszűrik, akkor is legalább 55 % 
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körül van az előirányzatok teljesülése, amely reális, időarányos. Az I. félév sokkal intenzívebb kiadásokat 
indukál, mint a II. félév, decemberi számlák jó része januárban van kifizetve, oktatási, egyéb intézménynél a 
közüzemi számlák lényegesen nagyobb összeget mutatnak I. félévben, mint a II. félévben. Jól teljesültek a 
bevételek, sajnos a bevételeknél ha külön veszik a működési és felhalmozási bevételeket, az I. félévben a 
felhalmozási oldalt a működési oldalról tudták finanszírozni. 
Kiadási oldalon 50 % feletti, 59 % jelenik meg, egész évre tervezett kiadások 60 százaléka el lett költve. 55 
százalék körüli kiadási szint jónak ítélhető meg.  
Összességében nagyon terjedelmes, részletes anyag került a Képviselő-testület elé, részletes szöveges 
elemzés egészíti ki, részletesen foglalkozik az intézményi működéssel, intézmények helyzetével, nemcsak 
pénzügyi, hanem szakmai oldalról is megközelítve. II. féléves intézményi feladatokhoz jó iránymutatást 
tartalmaz a szöveges anyag. Kiemelte a 3. számú mellékletet, mely összefoglalja mind a kiadások, mind a 
bevételek előirányzatokhoz való arányát, teljesülését. A személyi változás, ami a pénzügyi osztály élén 
történt törésmentes, azt a struktúrát talán még sikerült is továbbfejleszteni. Olyan szakmai anyag került a 
Képviselő-testület elé, amelyet elfogadásra javasol. 
 
 3./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Megköszönte az intézményvezetők, pénzügyi osztályvezető 
példamutató hozzáállását. 
 
 A képviselő-testület az elhangzottak alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 147/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület elfogadja a 2012. I. félév pénzügyi teljesítéséről szóló 
beszámolót. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A Polgármester beszámolója a Celldömölk és Környéke Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
 148/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
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A Képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester beszámolóját a 
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsában a 2011/2012-es tanév idején végzett munkájáról. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A Városi Óvoda nevének megváltoztatása. 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a Képviselő-testület a Városi Óvoda nevének 
megváltoztatása céljából felkérte az intézmény véleményezési joggal rendelkező közösségeit, hogy 
tegyenek javaslatot az óvoda elnevezésére. 
 
 2./ Fódi Zita óvodavezető: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy alkalmazotti értekezletükön több 
ötlet is felmerült, mindegyiket elvetették, eddig is városi óvoda volt a nevük, ha fantázianevet választottak 
volna, akkor is közszájon városi óvodaként ismernék őket. Ezért javasolták a Celldömölki Városi Óvoda 
elnevezést. Kérte a Képviselő-testületet ebben támogassák őket. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 9 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 149/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

1.) A Képviselő-testület a Városi Óvoda hivatalos nevét Celldömölki 
Városi Óvoda elnevezésre változtatja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a 
Celldömölki Városi Óvoda nevet a névhasználat szabályainak 
megfelelően jelentesse meg az intézmény címtábláján, 
nyomtatványain, körbélyegzőin, illetve dokumentumaiban. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Gasztonyiné Fódi Zita 
   
Határidő:  azonnal 
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 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Közoktatási, köznevelési és művelődési intézmények alapító okiratainak 
módosítása. 

 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

150/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

1) A képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 123/2012. (VI.28.) sz. határozatának 1. 
pontját, valamint a 136/2012. (VII.11.) sz. határozatának 2. pontját. 

 
2) A képviselő-testület a Városi Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

A Városi Óvoda alapító okiratának 
 

1./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Óvoda 
 

5./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint 
  

6./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Alaptevékenysége:  851010 Óvodai nevelés 
Az intézmény ellátja a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, 
a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységet az 
intézmény helyi nevelési programja alapján 
 

 Szakfeladat Megnevezés 
 

562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 
562920-1 Egyéb vendéglátás 
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 
851012-1 - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
  - érzékszervi fogyatékosok közül: hallássérültek 
  - értelmi fogyatékosok közül: enyhe fokban értelmi fogyatékosok 
  - beszédfogyatékosok 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek. 
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„A Helyi Integrációs Program alkalmazása, a hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése a Városi Óvoda 
székhelyóvodájában és tagóvodáiban.” 
 

 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 Költségvetése beépül Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza 

tér 1.) költségvetésébe. Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Városgondnokság 
(9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.) látja el. 

 
 23./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 378 fő 
  Koptik Odó utcai székhelyóvoda:   135 fő 
  Vörösmarty utcai tagóvoda:    162 fő 
  Alsósági tagóvoda:       81 fő 
 
 24./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 Óvodai csoportok száma: 14 
 Koptik Odó utcai székhelyóvoda: 5 csoport 
 Vörösmarty utcai tagóvoda: 6 csoport 
 Alsósági tagóvoda: 3 csoport 
 
 
3) A képviselő-testület a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja 
 
 A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ alapító okiratának 
  
 Az 1./ pont az alábbiakban módosul: 
 
 A költségvetési szerv székhelye: 9500 Celldömölk, Árpád u. 34. 
  
 A 3./ pont az alábbiakban módosul: 
 
 A költségvetési szerv telephelyei: 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 15. 
     9500 Celldömölk, Széchenyi u. 16. 
     9500 Celldömölk, Árpád u. 33. (konyha) 
     9500 Celldömölk, Sági u. 167. 
     9500 Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 24. 
     9500 Kenyeri, Ady u. 61. 
     9561 Nagysimonyi, Arany J. u. 7, 
 

5./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 
  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint 
   

6./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás 
kivételével) 
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Az intézmény ellátja az általános iskola 1-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben 
az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a 
tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, oktatás tevékenységet az intézmény 
pedagógiai programja alapján. 
 

 Szakfeladat Megnevezés 
 

470002-1 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél   
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 
562920-1 Egyéb vendéglátás 
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 
852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 

évfolyam) 
852012-1 - Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
 - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenességével küzd diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia 
 - kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő tanulók 
 - az iskolai készségek kevert zavarával küzdők 
 - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 
 - érzékszervi fogyatékosok közül: hallássérültek 
 - tanulásban akadályozottak (enyhe fokban értelmi fogyatékosok) 
 - értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosok) 
 - beszédfogyatékosok 
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 

évfolyam) 
852022-1 - Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 
 - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenességével küzdő diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia 
 kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő tanulók 
 az iskolai készségek kevert zavarával küzdők 
 - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 
 - érzékszervi fogyatékosok közül: hallássérültek 
 - tanulásban akadályozottak (enyhe fokban értelmi fogyatékosok) 
 - értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosok) 
 - beszédfogyatékosok 
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: logopédiai ellátás 
      gyógytestnevelés 
      nevelési tanácsadás 
      iskolapszichológia 

pályaválasztási 
tanácsadás 

   931204-1 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása 
 

- Hátrányos helyzetű tanulók esetében Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása 
a Celldömölki Városi Általános Iskola celldömölki telephelyein, valamint az Alsósági 
Tagintézményben. 
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan történik. 
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13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
Költségvetése beépül Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza 
tér 1.) költségvetésébe. Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Városgondnokság 
(9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.) látja el. 

 
23. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:   1366 fő 
Celldömölk, Árpád u. 34.       472 fő 
Celldömölk, Széchenyi u. 15.       292 fő 
Celldömölk, Széchenyi u. 16.      216 fő 
Celldömölk, Sági u. 167.        230 fő 
Kenyeri, Ady u. 61.           52 fő 
Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 24.          52 fő 

 Nagysimonyi, Arany J. u. 7.          52 fő 
 
 
4) A képviselő-testület a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja 
 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola alapító okiratának 
 

5./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 
  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint 
   

6./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Alaptevékenysége: 853100 Általános középfokú oktatás 
Az intézmény a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó 
rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi és szakmai vizsgára és felsőfokú iskolai 
tanulmányok megkezdésére történő felkészítése tevékenységet végzi az intézmény 
pedagógiai programja alapján. 
 
Szakfeladat Megnevezés 
 
470001-1 Kiskereskedelem (kivéve jármű motorkerékpár) 
470002-1 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917-1 Munkahelyi étkeztetés 
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
853111-1 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853114-1 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
853135-1 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) 
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
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853214-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 

853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853224-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 

853231-1  Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

853234-1 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932-1 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933-1 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855935-1 Szakmai továbbképzések 
855937-1 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
856092-1 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
931204-1 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása 

 
13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
Költségvetése beépül Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza 
tér 1.) költségvetésébe. Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Városgondnokság 
(9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.) látja el. 

 
23. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:  805 fő 
Celldömölk, Nagy S. tér 13:    422 fő  
Celldömölk, Sági u. 65. :     383 fő 

 
 25./ pontja az alábbi lesz: 
 Szakmacsoportok, ágazatok: 
 
 Szakiskola 
 33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos szakképesítés 
 33 542 05 0010 33 03 Női szabó szakképesítés – elágazás 
 33 582 04 1000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó szakképesítés 
 31 521 10 1000 00 00 Géplakatos szakképesítés 
 33 541 05 1000 00 00 Pék- cukrász szakképesítés 
 33 582 04 1000 00 00 Festő, díszítő és tapétázó 
  
 Szakközépiskola 
 Élelmiszeripari szakmacsoport 
 Informatikai szakmacsoport 
 Ügyviteli szakmacsoport 
 
 Ügyviteli szakmacsoportra épülő 54 346 01 0010 54 01 idegen nyelvi titkár 
   
5) A képviselő-testület az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja 
 

Az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 
 
 1./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
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 A költségvetési szerv neve: Ádám Jenő Zeneiskola alapfokú Művészeti Iskola 
 

5./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 
  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint 
   

6./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 Alaptevékenysége: 852030 Alapfokú művészetoktatás 
 

Az intézmény az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjára 
épülő, a meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi 
kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő 
alapfokú oktatási, nevelési tevékenységet végez az intézmény pedagógiai programja 
alapján. 
 
Szakfeladat  Megnevezés 
 
852031-1  Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban  
 

 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Költségvetése beépül Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza 
tér 1.) költségvetésébe. Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Városgondnokság 
(9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.) látja el. 

 
 
6) A képviselő-testület a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtáralapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja 
 

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának 
 
3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A költségvetési szerv székhelye: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1. 
 
4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye: 
    Celldömölk Város Önkormányzata 
    9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 
 
8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye: 
   Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
   9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 
 
Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Celldömölk Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján 5 éves időtartamra bízza meg. 
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10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Alaptevékenysége:  932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, egyéb szabadidős 
tevékenység  
Közművelődési és könyvtári szolgáltatások szervezése 

  
Az intézmény ellátja Celldömölk város és vonzáskörzetének közművelődési, kulturális 
rendezvényeinek összefogását, biztosítja a nyilvános könyvtári tevékenységet, 
ellátást. 

 
 11.  pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
Az „591411-1 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, 
szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
932918-1 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 
 
15. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 
 
16. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 
 
Költségvetése beépül Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza 
tér 1.) költségvetésébe. Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Városgondnokság 
(9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.) látja el. 

 
17./ pontja a következő lesz: 

 
A foglalkozottakra vonatkozó jogviszony: közalkalmazotti jogviszony az 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint. 

 
 

Felelős: Fehér László polgármester 
    Farkas Gábor jegyző 
 

Határidő:  azonnal 
 
 
 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A Népjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása 
 
 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 151/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület elfogadja a Népjóléti Szolgálat alapító okiratának 
módosítását az alábbiak szerint: 
 
1.) Az alapító okirat száma: C/5934/0/2012. számra módosul. 

 
2.) Az alapító okirat az alábbiak szerint további ponttal egészül ki, illetve 

a további számozása egy számmal növekszik: 
 
„4./ A költségvetési szerv telephelyei:  
  9500 Celldömölk, Szalóky u. 1. 
  9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 15. 
  9500 Celldömölk, Árpád u. 18. 
  9500 Celldömölk, Kossuth u. 3. 
  9500 Celldömölk, Sági u. 10. 
  9500 Celldömölk, Bem u. 1. 
  9500 Celldömölk, béke u. 6. 
  9500 Celldömölk, Vasvári P. u. 17. 
  9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.” 
 

3.) Az alapító okirat az alábbiak szerint további ponttal egészül ki, illetve 
a további számozása egy számmal növekszik: 
„11./ Egyéb irányítói jogokkal felruházott szerv neve, székhelye: 
Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás”. 
 

4.) Az alapító okirat 12./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Celldömölk Város Önkormányzata 
9500 Celldömölk, városháza tér 1.” 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 

      Farkas Gábor jegyző 
 

Határidő:  azonnal 
 
 
 7./ NAPIRENDI PONT: 
 

 TDM (Turisztikai desztináció menedzsment) szervezet létrehozása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Megkérde Dr. Smidéliusz Sándor ügyvédet – akit felkértek a szervezet 
létrehozásának technikai bonyolítására – tájékoztassa a Képviselő-testületet, város lakosságát a lényeges 
formai dolgokról. 
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 2./ Dr. Smidéliusz Sándor ügyvéd: 
 
 Bizonyos pályázati lehetőség adódott, ami mellett a kistérségben élő 
önkormányzatok, szállásadók, cégek nem mehetnek el. Megtalálták azt a formát, ami a pályázat 
benyújtásához, eredményes szerepléshez legmegfelelőbb szervezeti, működési kereteket adja, ez 
egyesület. Ennek feltétele, hogy legalább tíz alapító elhatározza a társadalmi szervezet létrejöttét, elfogadja 
az alapszabályát, megválassza a tisztségviselőket. Elkészítette az Alapszabály-tervezetet, törvényszéki 
gyakorlata meglehetősen szigorú, apróbb formai-tartalmi hibák esetében is hiánypótlást írnak elő. A mai 
napon kerülne sor az alakuló ülésre, melynek napirendjén az egyesület alakulásának kimondása 
szerepelne, alapszabály-tervezet végleges tartalmának elfogadása, vezető tisztségviselők megválasztása. 
Öt tagú elnökséggel dolgoznának élén az elnökkel, egy elnökhelyettessel és három elnökségi taggal. Három 
fős felügyelő bizottsággal ellenőriznék az egyesület tevékenységét. Az egyesületnek nyitottnak kell lenni, a 
rendelkezésre álló társasági formák között a legdemokratikusabb, valamennyi társult tagnak egy-egy 
szavazata van, a vagyoni közreműködés arányaitól függetlenül.  
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Emlékeztetett arra, hogy a Tourinform Iroda régebben a Művelődési 
Központban működött, majd a Vulkán Fürdő elindulásakor azt segítve ott kapott helyet. Ha megalakul ez a 
szervezet, a Vulkán Fürdő működéséből kikerülne, a költségvetést úgy módosítanák, hogy az utolsó 
negyedévet zárolnák, Celldömölk 5 millió forint tagdíjjal lépne be a TDM szervezetbe olyan formában, hogy 
a Tourinform Iroda IV. negyedévi működése és jövő évi működés költségeinek megelőlegezésével. 
Helyszínt kellene keresni a városközpontban. Felvetődött a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, 
a Dr. Géfin tér 10. szám alatti felújított közösségi ház, valamint a Sági u. 12/A. szám alatt felújítás alatt álló 
üzlethelyiség. Az alapító tagok alaptőkéjével elindulhatna a helyi TDM szervezet működése két dolgozóval, 
sikeres pályázat esetén olyan programokat valósíthatnak meg, ami turisztikai vonzerővel bír. A Tourinform 
iroda mindenkori vezetője ennek az egyesületnek a főállású dolgozója lehetne. 
 
 4./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Osztós anyagként került ez az előterjesztés a Képviselő-testület elé, az a 
fő oka, hogy most döntésre van szükség, ennek a pályázatnak a benyújtási határideje 2012. október 15. 
Addig be kell jegyeztetni a szervezetet a Szombathelyi Törvényszéknél, majd regisztráltatni a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnál. Az előterjesztésben leírásra kerültek a TDM előnyei, regisztráció 
menete. Polgármester úr a két ülés között történteknél beszámolt arról, hogy tárgyalást folytatott a TDM 
országos elnökével, aki  támogatásával, segítő szándékával bíztatta a helyieket. Most érdemes megalakítani 
ezt a szervezetet, olyan források állnak rendelkezésre, ami jó esélyt ad arra, hogy ezen a pályázaton sikerrel 
lehessen szerepelni. Olyan önkormányzatokat, vendéglátó és más egységeket kerestek meg, akik a 
turizmusban érdekeltek lehetnek. Az alapszabály-tervezetet az ügyvéd úr elkészítette. A Képviselő-
testületnek van döntési joga az egyesület elnevezésére javaslatot tenni, talán Ság hegy Térsége Turisztikai 
Egyesület mint turisztikai nevezetesség ismertebb lehet az idelátogatók szemében. Dönteni kell az 
egyesület székhelyében, polgármester úr erre is tett javaslatot. A tagoknak tagdíjat kell vállalni, vannak 
olyan önkormányzatok, akik jobban érdekeltek a turizmusban, ők nagyobb összeggel szálltak be, illetve 
vannak akik kevésbé, de szeretnének részt venni ebben a szervezetben. Ezen kívül a gazdaság szereplői, 
ezek között mint az egész mozgatórugója, a JUFA Ungarn Kft. hasonló nagyságrenddel kíván beszállni, mint 
a celldömölki önkormányzat, ez már biztosítja a 10 millió forintos induló tőkét. A tagdíjat úgy kell 
megállapítani, hogy vonzó legyen, kidolgozásra került egy tagdíj-rendszer. Ez a három dolog lenne 
alapszabály szempontjából, ami döntést igényel, a többi jogszabályi előírásnak megfelelően került leírásra. 
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 5./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Figyelmeztetett arra, hogy az alapszabály-tervezet 3.2.2. pontban 
megfogalmazott „TDM iroda kizárólag az egyesületi tagokat ajánlja” megfogalmazás diszkriminatív, ez így 
nem kerülhet leírásra. Az természetes, hogy a tagokat népszerűsíti, a kizárólag szó helyett az elsősorban 
szót javasolta. Az irodának érdeke lesz, hogy minél több lehetőségre tegyen szert. Egyik tevékenység jó 
megalapozója lehet a másiknak (borturizmus, stb.). A felvetett helyszínek közül az új közösségi házat 
javasolta a szervezet székhelyéül.  
Az ügyvéd úrhoz tett fel kérdést: az alapszabály-tervezetben a titkár is választott tisztségviselőként szerepel. 
Nem lehetne-e úgy megfogalmazni, hogy a titkári feladatokat ebben az esetben a Tourinform iroda 
mindenkori vezetője látja el. 
 
 6./ Dr. Smidéliusz Sándor ügyvéd: 
 
 Vezető tisztségviselőknél sajátos összeférhetetlenségi szabályok vannak. 
Módosítható az alapszabály azzal, hogy legyen a titkár a mindenkori Tourinform Irodának a vezetője, 
amennyiben az egyéb jogszabályokban írt összeférhetetlenségi szabályokkal nem ellentétes. 
 
 7./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Megkérdezte, hogy az lehetséges-e, hogy a titkári funkciót úgy határoznák 
meg, hogy a titkár nem az elnökség tagja, nem választott tisztségviselő. 
 
 8./ Dr. Smidéliusz Sándor ügyvéd: 
 
 Válaszában elmondta, hogy kívülálló tagként lehetséges. 
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 Megköszönte Horváth Melinda – aki évekig dolgozott a celldömölki 
Tourinform irodában és a megyénél is ehhez kapcsolódó dolgokkal foglalkozott – által megfogalmazott 
tanácsokat. Kérte, hogy az elhangzott módosításokkal fogadja el a Képviselő-testület az előterjesztés 
határozati javaslatát. Az egyesület vezető tisztségviselőire zárt ülés keretében fognak javaslatot tenni. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 9 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 152/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

1.) Celldömölk város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi 
szándékát Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet 
létrehozására.  
 

2.) Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testület a Ság hegy 
Térsége Turisztikai Egyesület Alapszabály tervezetét elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert az alakuló ülésen az abban foglaltak 
képviseletére. 

 
3.) A Képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy a jövőben a celldömölki 

Tourinform Iroda működtetésével a Ság hegy Térsége Turisztikai 
Egyesületet bízza meg. 
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4.) A Képviselő-testület az idei évi költségvetésében 4,9 millió forintos 
tagdíj befizetését vállalja, amelynek fedezete a Tourinform Iroda zárolt 
költségvetésén felül mintegy 3,5 millió forint értékben a működési 
tartalék.  

 
5.) A Képviselő-testület javasolja, hogy az egyesület székhelye a Dr. 

Géfin L. tér 10. szám alatt lévő felújított közösségi ház legyen, amely 
használatára vonatkozóan későbbiekben köt bérleti szerződést az 
egyesülettel. 

 
6.) A Képviselő-testület az egyesület bejegyzését követően a Tourinform 

Irodát a Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület keretében működteti. 
A Tourinform Iroda vezetője látja el az egyesület titkári feladatait, a 
munkáltatói jogokat az egyesület elnöke gyakorolja. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
 
 8./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának 
kiválasztására irányuló pályázatra beérkezett ajánlat ismertetése. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Visszautalt arra, hogy ez év tavaszán jelezte a vállalkozó, hogy abban a 
formában nem tudja üzemeltetni a menetrend szerinti személyszállítást. Közös megegyezéssel felbontották 
a vállalkozóval a szerződést, a Kemenesalja-busz Kft-vel kötött az önkormányzat szerződést a pályázat 
lefolytatásának időtartamára 2012. augusztus 31-ig, hogy lássa el a helyi tömegközlekedési feladatokat. A 
pályázatot meg kellett jelentetni hivatalos értesítőben, ennek megjelenésétől számított 60 napon belül 
ajánlatot lehetett tenni. Két cég vásárolta meg az ajánlati dokumentációt, az egyik a Kemenesalja-busz Kft., 
a másik pedig a Vasi Volán. Augusztus 27-én tíz órakor lejárt az ajánlattételi határidő, egy pályázat érkezett 
be határidőre, a Kemenesalja-busz Kft-től, a Vasi Volán nem adott be pályázatot. A Kemenesalja-busz Kft. 
ajánlata az előterjesztésben ismertetve lett. Az ajánlat átvizsgálásakor kiderült, hogy a kiírásban szereplő 2 
db 90 férőhelyes autóbusszal nem rendelkezik. Ez nem olyan feltétel, amit hiánypótlásban lehetne 
eszközölni, olyan feltétel, ami alapján ki kell zárni a pályázati eljárásból. Más pályázó nem volt, 
tulajdonképpen ez a pályázati eljárás eredménytelen lett. A Képviselő-testületnek döntést kell hoznia, hogy a 
helyi tömegközlekedésben ne legyen gond. Lehetőség van új pályázati kiírásra erre az időtartamra, de 
legfeljebb két évre lehet kötni szerződést, amíg pályázat alapján végleges eredmény nem születik. Kérték a 
cég vezetőjét, tegyen nyilatkozatot, hogy a Kemenes-busz Kft. tudja-e ezt követően folytatni szolgáltatását. 
 
 2./ Balogh Zsolt, a Kemenesalja-busz Kft. képviselője: 
 
 Elmondta, hogy a Kemenesalja-busz Kft. munkájában mint szakmai 
irányító vesz részt. A helyi tömegközlekedésnél problémájuk van, kevés az utas, nincs megfelelő bevétel a 
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cég számára, járatszámokat kifogásolják. Amikor ő visszamondta a szerződést, ugyanezek a problémák 
voltak, hogy abból a bevételből ami befolyt, azt a járatszámot nem lehetett végrehajtani. Emelkedtek az 
üzemanyag árak, bérek és közterheik, autóalkatrészek, stb. Ezek a tényezők játszottak közre abban, hogy 
ezt a tevékenységet nem tudják gazdaságosan, de még nullszaldósan sem folytatni. Hogy ez a tevékenység 
tudjon folytatódni, valamennyit a járatpárokon csökkenteni kellene és gyakorlatilag ezzel a járatszámmal a 
tevékenység valamilyen szinten elvégezhető. Megpróbálják az utazóközönségek megfelelő 
komfortfokozattal ellátni, ebben a tekintetben is léptek előre, korszerű autóbuszt vásároltak. Kérte a 
lakosságot, hogy azokat a kéréseket tolmácsolja és támogassa, amire szükség van. Ötvenen aláírták azt a 
levelet, hogy az esti járatra szükség van és a gépkocsivezetőn, ellenőrön kívül senki sem ült a buszon. 
Sajnálja, hogy a Kemenesalja-busz Kft. pályázata eredménytelen lett, előre ebben a bizonytalan helyzetben 
fejlesztést nem mernek felvállalni.  
 
 2./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Megkérte a Képviselő-testületet a gyors döntésre, mivel hétfőn kezdődik 
az iskola, nincs idő hónapokat várni újabb pályázat végeredményére. Javasolta, hogy a törvény adta 
lehetőségeken belül a jelenlegi szolgáltatóval hosszabbítsák meg a szolgáltatói szerződést két évre és 
megfelelő határidővel a szerződés lejártáig le lehet folytatni új pályázati eljárást. A vállalkozóval 
egyeztessenek vállalkozói díjat, menetrendet.   
 
 3./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Neki is az a javaslata, hogy a Kemenesalja-busz Kft-vel kössenek két 
éves szerződést. Szeretné, ha a szerződésben felmondási idő szerepelne, nem szeretné ha olyan helyzet 
állna elő, hogy a vállalkozó meggondolja magát és egyik napról a másikra nincs busz. 
 
 4./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Említette már, hogy az új eljárás lebonyolításának időtartamáig, maximum 
két évig lehet szerződést kötni. Látva a finanszírozást a legjobb megoldás az lenne, hogy az eljárás 
lebonyolításáig, maximum 2013. december 31-éig kötnék meg a szerződést. A vállalkozónak nyilatkozni 
kellene arról, hogy a szolgáltatást vállalja-e a továbbiakban. Bizonyos eltérés van a jelenlegi menetrend és a 
pályázatban kiírtak között. A Képviselő-testületnek is tudomásul kell venni, hogy van egy 90 személyes 
busz, ha műszaki hiba van, a 70 fős buszt tudja beállítani, a szervizelés időtartamára ez talán nem olyan 
nagy probléma. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Felhívta a figyelmet arra, hogy az új eljárásnak, illetve a szerződés 
időpontjának meghatározásánál a költségvetési irányelvek, főszámok ismeretét is vegyék figyelembe.  
Egyeztetés céljából tíz perc szünetet rendelt el. 
 
Horváth Melinda képviselő a szünet után nem tért vissza az ülésterembe. 
 
 6./ Balogh Zsolt: 
 
 Azzal a feltétellel tudná a Kemenesalja-busz Kft. vállalni a szolgáltatást, 
ha egy járatpárt – az estit – kivennék, így 2014. március 31-éig szóló szerződést meg tudnák kötni. 
 
 7./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A törvény arra ad lehetőséget, hogy az eljárás lebonyolításáig, legfeljebb 
két évre lehet szerződést kötni. A Képviselő-testület vagy ilyen feltételekkel vállalja, vagy nem fogadja el a 
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testület, és szeptember 1-étől keres olyan vállalkozót, aki tudja folytatni a személyszállítási tevékenységet, 
vagy pedig nem lesz tömegközlekedés. Ha elfogadja ezt az ajánlatot és jövőre kiírja a pályázatot és úgy 
időzít, hogy kétszeri pályáztatás is beleférjen. Elfogadhatatlan lenne, hogy nincs tömegközlekedés, 
szükséges ezt a szerződést folytatni. 
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 A két éves szerződés a Kemenesalja-busz Kft-vel 2012. tavaszától indulna 
2014 tavaszáig. A jogi szakreferens tudni fogja, hogy mikor kell kiírni a pályázatot. A részönkormányzat 
vezetője egyeztet a szolgáltatóval, hogy a buszokat hogyan lehet átcsoportosítani, plusz járatok beállítására 
nincs fedezet. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 8 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 153/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

1.) Celldömölk város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kemenesalja-
busz Kft-vel szolgáltatói szerződést köt az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítás végzésére 2014. március 31-ig. 
 

2.) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás 
szolgáltatójának kiválasztására irányuló pályázatot úgy kell 
megjelentetni, hogy 2014. március 31-ig eredményt lehessen hirdetni. 

 
 

3.) A Képviselő-testület megbízza a részönkormányzat vezetőjéből, a 
Humán Szolgáltatások Bizottsága elnökéből, valamint a 
Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnökéből álló bizottságot 
a menetrend elfogadására. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Erdélyi Antal részönkormányzat vezető 
 
Határidő: azonnal 

 
 
 9./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Csoportlétszám túllépésének engedélyezése az Ádám Jenő Zeneiskola 
Alapfokú Művészetoktatási intézményben. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 154/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az Ádám Jenő Zeneiskola 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felsorolt csoportjai a közoktatási 
törvényben meghatározott maximális csoportlétszámot túllépjék, és a 
2012/2013-as tanévben a következő csoportlétszámokkal működjenek: 
 
Szolfézs 1. osztály  1. csoport:  18 fő 
    2. csoport  18 fő 
Szolfézs 2. osztály  1. csoport  18 fő 
    2. csoport  18 fő 
Szolfézs 3. osztály  1. csoport  16 fő 
    2. csoport  17 fő 
Szolfézs 4. osztály  1. csoport  17 fő 
    2. csoport  18 fő 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Bejczi Károly igazgató 
 
Határidő: azonnal 

 
 
 10./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató a 2012. május-júniusi vizsgaidőszak eredményeiről. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 155/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

A Képviselő-testület elfogadja a 2012. évi május-júniusi vizsgaidőszakról 
szóló tájékoztatót. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
 
 11./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztatás a beiratkozásokról, az indítható osztályok és csoportok 
számának meghatározása a középiskolában. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 1./ Sipos Tibor igazgató: 
 
 Elmondta, hogy kérésük két dologra vonatkozott, egyik matematika 
csoportbontás. Kilencedik és tizedik évfolyamban kérték, mivel ezek azok az évfolyamok, amelyek 
érettségire készítenek fel gyerekeket. Mindenki tudja, hogy 37 fős osztályban a matematika tanításnak 
milyen eredményei lehetnek, ezért a harminc fő feletti létszámnál kérik a Képviselő-testületet, hogy bontást 
engedélyezzen. Jelenlegi állapot szerint egy osztályt érintene. Az elmúlt évben próbáltak az emelt szintű 
idegen nyelvi oktatás mellett új területet bevonni, mégpedig a biológiát, testnevelést. Közben az utóbbinál az 
oktatásirányítás döntött, öt óra testnevelés lesz, azt be kell vezetni. Biológiai szakra a kilencedik évfolyamon 
induló osztályban hatan jelentkeztek. Ha el tudnák indítani a biológiai emelt képzést, talán a későbbiek 
folyamán lehetne újfajta irány, amit a gyerekek választhatnának. Ebben szeretnék kérni a segítséget, hogy 
engedélyezze a Képviselő-testület. A gimnáziumban a matematika három, a biológia két plussz órát 
jelentene. Az órák tervezésénél meg van határozva egy keret, a Gimnáziumban az összes csoportbontás 
(havi szinten olyan tárgyaknál, ahol túl magas a létszám) emeli az óraszámot. Vélhető, hogy a Közoktatási 
törvény szerint engedélyezhető a Gimnáziumban 351 óra. Jelenleg 366 az óraszám. A szakképző 
tagiskolában van egy kis deficit, van még mozgási lehetőség, vannak olyan szakmacsoportok, ahol külsős 
tanműhelyben tanulnak a gyerekek. A jó kapcsolatot szeretnék továbbra is fenntartani (König, festők), mivel 
előbb-utóbb ezeknek a gyerekeknek úgyis el kell kezdeni kint dolgozni. Megpróbálnak ezekből a 
kondíciókból úgy kijönni, hogy valami eredmény legyen. 
 
 2./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 
 Elmondta, hogy az igazgató úr kérését a Humán Szolgáltatások 
Bizottsága támogatta, kérik a határozati javaslat elfogadását. 
 
 A képviselő-testület az elhangzottak alapján 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 156/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

1) A Képviselő-testület elfogadja a Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskolában a 2012/2013. tanév 9. évfolyamra történt 
beiratkozásokról szóló tájékoztatót. 

 
2) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a középiskolában a 10.A. 

osztályban a matematika tantárgyat csoportbontással tanítsák. 
 

3) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a 9. évfolyamon a biológia 
emelt szintű képzés 6 fős csoportlétszámmal elindulhasson. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Sipos Tibor igazgató 
 
Határidő: azonnal 

 
 12./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai 
Programjának elfogadása. 
 

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



24 
 

 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 157/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

A Képviselő-testület jóváhagyja a Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskola módosított Pedagógiai Programját, a jegyzőkönyv 
melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Sipos Tibor igazgató 
 
Határidő: azonnal 

 
 
 13./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kérelem sportpálya-használathoz. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy Alsóságon a labdarúgó csapat hosszú időre 
megszűnt. Rengeteg lovas fogathajtó versenyt rendeztek az alsósági pályán, ezt a pályát most is lehetne 
használni. Az izsákfai városrész lakosai szeretnének új egyesületet alakítani, ha a jelenlegi vezetéssel nem 
tudnak megegyezni. Ha ezt a pályát most lovas sport használatra odaadják, akkor biztos, hogy a 
fenntartónak, tulajdonosnak labdarúgó pályává alakításához pénzt kell áldozni. Az Alsósági- és Izsákfai 
Részönkormányzatnak az volt a javaslata, hogy a kérelmet ne engedélyezzék. 
 
 2./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Beszélt a vállalkozóval, egy évig gondozná a területet, helyreállítaná, ha a 
terepviszonyokban változás történne. Egy évre kérné, amíg nem működik a sportegyesület.  
 
 3./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 Elmondta, hogy jelen pillanatban az Izsákfai Kulturális- és Sport 
Egyesülettel éves bérleti szerződése van az ingatlant kezelő Városgondnokságnak. A szerződésről is 
dönteni kellene, mivel jelenleg ott sportolás nem történik. Hogy valaki használja ezt a pályát, az ő 
megkérdezésük nélkül nem hiszi, hogy a másik használónak oda lehet adni. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Sebestyén Gáborral, a labdarúgók vezetőjével beszélt, azt mondta, hogy 
azért szüneteltetik a részvételüket, mert nem volt annyi labdarúgó, mint amennyi kellene. A hátralévő 
időszakban edzenek, tréningeznek. Amit Bakó István elmondott az is igaz, egyeztetést javasol ebben a 
témában. 
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 5./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Alsóságon a labdarúgó pályát átadták a lovas egyesületnek, használhatják 
ingyenesen. Izsákfán jó állapotban van a pálya, az egyesület vezetőivel való nézeteltérés ebben a 
tekintetben részletkérdés. Lehet, hogy két hét múlva összeáll az új egyesület és ugyanúgy folytatják a 
sportolást. Nem támogatja ezt a kérdést, mert lovakkal, kocsival rámennek a pályára, akármilyen könnyű, 
tönkre fogják tenni. Az alsósági pályán nyugodtan gyakorolhatnak.  
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Hozzátette, hogy nincs olyan szüreti felvonulás, vagy más kulturális 
rendezvény, amin részt ne venne az érintett vállalkozó. Alsóságon azért van fogathajtó verseny, mert ők 
megszervezik.  
 
 6 igen és 3 nem szavazattal a Képviselő-testület a kérelmet nem bírálta el, 
úgy döntött, hogy üljenek le tárgyalni a vállalkozóval, sportegyesülettel és a Városgondnoksággal együtt. 
 
 
 14./ NAPIRENDI PONT: 
 

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

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a rendeletmódosítást két tényező indokolja. Az egyik, 
hogy az intézmények használatában lévő vagyonjogi szabályozás nem volt az új vagyontörvénnyel 
összhangban. Készítettek egy mellékletet, amely tartalmazza, hogy az egyes intézmények használatába 
milyen vagyonelemek kerülnek át. Tartalmazza, hogy azt a vagyont hogyan kell használni. A másik ok a 
JUFA Ungarn Kft-vel a fürdő üzemeltetésére létrehozott közös cég bérbeadásával kapcsolatos döntések 
vagyonrendeletben való átvezetése, a Kormányhivataltól kértek törvényességi felülvizsgálatot. Azonban a 
Kormányhivatal a teljes rendeletet felülvizsgálta és tett javaslatokat, amit célszerű megfogadni, ezeket a 
módosításokat az előterjesztés tartalmazza. Ezután tételesen felsorolta a módosításokat.  
 
 Karádi Mihály képviselő: 
 
 Megkérdezte, hogy a 25 millió forint alatti ingatlanok pályázat nélküli 
értékesítése nem terjeszthető-e ki valamennyi ingatlanra. 
 
 Farkas Gábor jegyző: 
 
 A törvény a minimum 25 millió forintot említi, a felett kötelező pályázatot 
kiírni. 
 
 Karádi Mihály képviselő: 
 
 Javasolta, hogy ezt az értékhatárt valamennyi ingatlanra terjesszék ki. 
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 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 8 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2012.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2009.(XI.20.) 
sz. rendelet módosításáról.  

   
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Dr. Várnai Levente képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 
 15./ NAPIRENDI PONT: 
 

Pótelőirányzati kérelmek 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 158/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

1. A Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatás a Celldömölk Városi 
Általános Iskola tornacsarnok tetőszigetelés fedezetére vonatkozóan. 

 
2. A Vulkán Park kivitelezésének késése miatt az intézményvezetők 

személyi kiadásokra vonatkozó pótelőirányzati kérelmére (1.916 e.Ft) 
a fedezet a működési tartalékból kerül finanszírozásra. 

 
3. A speciális étkeztetés költségeinek (495 e.Ft) fedezete a Népjóléti 

Szolgálat számára a segélykeretből történik. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 16./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tiszteletdíj változások havi hatása. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Arra tett javaslatot, hogy képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíj 
módosítására készített rendelet-tervezetet 2013. január 1-i hatállyal fogadja el a Képviselő-testület. 
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 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján 7 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2012.(VIII.31.) rendelete a helyi önkormányzati képviselők, 
bizottsági tagok, elnök tiszteletdíjáról, juttatásáról szóló 
21/2010.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

   
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

 17./ NAPIRENDI PONT: 
 

Ingatlanok társasházzá alakítása. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az elhangzottak alapján 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 159/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

A Képviselő-testület hozzájárul a tulajdonát képező 883. hrsz-ú, 
Celldömölk Hollósy tér 1. szám alatti „Lakóház, udvar” megnevezésű 
ingatlan, illetve a 2108/46 hrsz-ú, Celldömölk Bem u. 2. szám alatti 
ingatlan társasházzá történő alakításához. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István Városgondnokság vezetője 
 
Határidő: 2012. október 31. 
 
 

 18./ NAPIRENDI PONT: 
 

LAÉT kérelme. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság nem 
javasolta a Hunyadi és Vörösmarty utca sarkán lévő volt orvosi rendelők melletti garázshelyiségek LAÉT 
részére történő bérbe adását. Ugyanakkor a vagyonnal foglalkozni kell, a következő képviselő-testületi 
ülésen ezzel foglalkozni kell. 
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 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 160/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

A Képviselő-testület nem adja bérbe a tulajdonát képező 993. helyrajzi 
számon található – a Hunyadi és Vörösmarty utca sarkán lévő volt orvosi 
rendelők melletti – 15 m2 alapterületű garázshelyiséget. 
A következő ülésre kerüljön kidolgozásra a helyiség további 
hasznosításának lehetősége. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: azonnal, illetve 2012. szeptember 30. 

 
 
 19./ NAPIRENDI PONT: 
 

Dr. Géfin tér 7. társasház kérelme. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 161/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

A Képviselő-testület értékesíteni kívánja a Celldömölk Dr. géfin tér 7. 
szám alatti társasház részét képező, önkormányzati tulajdonú, 
használaton kívüli, volt nyilvános WC-helyiségeit. 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt az értékesítés lehetőségeinek 
kidolgozásával. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 

 
 20./ NAPIRENDI PONT: 
 

Sági úti tagóvoda tálaló konyha ügye. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
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 1./ Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezető: 
 
 Elmondta, hogy a tagóvodában ellenőrzés volt, a hatóság az ellenőrzés 
során megállapította az előterjesztésben leírtakat. A tálaló konyha méretét, és a melegítő konyhával való 
egy légtérben létét kifogásolták. Az idei évben elindulna a tervezés, a munkák elvégzésére a jövő évben 
kerülne sor.  
 
A polgármester kérdésre, hogy ki tudja-e gazdálkodni az intézmény a tervezési díjat, az óvodavezető 
nemmel válaszolt. 
 
 2./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Maximum 200 e.Ft a tervezés becsült költsége, amennyiben gázterveket 
nem kell készíteni, ez az összeg kevesebb lesz. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 162/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

A Képviselő-testület felkéri a Városi Óvoda vezetőjét, hogy bízzon meg 
tervezőt a tálaló konyha átalakításának megtervezésével. A tervezéshez 
az Önkormányzat forrást nem biztosít, azt a Városi Óvoda 
költségvetéséből kell biztosítani. 
A tervezéshez és az átalakításhoz szükséges forrást az óvoda 2013. évi 
költségvetésébe kell megtervezni. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezető 
 
Határidő: azonnal 

 
 
 21./ NAPIRENDI PONT: 
 

Dózsa u. 2-4. szám alatti lakók panaszos ügye. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Városfejlesztési és 
Költségvetési Bizottság helyszíni szemlét tartott a Dózsa u. 2-4. szám alatti lakóházban. Valóban rossz 
állapotban van, sok helyen vizes a vakolat, mennyezet. Elsősorban azt kell megakadályozni, hogy a tetőn 
keresztül beázzon az épület, valamint a gázcső el van korrodálódva. Ha alkalmas a céljának, azonnali 
festését javasolják. 
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 2./ Fehér László polgármester: 
 
 A költségvetésben önkormányzati tulajdonban lévő lakások felújítására 
elfogadott 10 millió forint egy részét a Szabadság téri ház felújítására megszavazta a Képviselő-testület. 
Vagy felhatalmazzák a Városgondnokságot a szükséges munkák elvégzésére, vagy ismételten a 
költségekkel együtt tárgyalni fogja a Képviselő-testület. 
 
 3./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Emlékeztetett arra, hogy hosszabb távú más jellegű funkciót szántak, 
nagy beruházást nem javasolnak, hibaelhárítást kell elvégezni.  
  
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 163/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot, hogy még az idei 
évben végezze el a következő legfontosabb munkálatokat: gázcső 
festése, beázás megszüntetése, az esőcsatorna, a párkány, a vakolat 
javítása a Celldömölk Dózsa Gy. u. 2-4. szám alatti önkormányzati 
lakóházon. 
A Képviselő-testület a karbantartáshoz külön forrást nem biztosít. 

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

 
 
 22./ NAPIRENDI PONT: 
 

A menetrend szerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 
25/2009.(VI.26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012.(VIII.31.) önkormányzati rendelete a menetrend szerintihelyi 
tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 25/2009.(VI.26.) sz. 
rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

   
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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 23./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kemenesaljai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, valamint a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár közterület-használati ügye. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a KMKK közterület-használati kérelme a Celli Búcsú és a 
Sághegyi Szüreti Napok rendezvényeire osztós anyagként került kiosztásra. A Képviselő-testület által 
elfogadott tervben egy héttel korábban lett volna megtartva a Szüreti Napok rendezvény. Megkérte az 
intézmény vezetőjét, adjon tájékoztatást. 
 
 2./ Pálné Horváth Mária igazgató: 
 
 A Képviselő-testület megfogalmazta, hogy az önkormányzat ebben az 
évben világi programokat nem szervez. A kérelem kizárólag kirakodó vásárra, vidámparkra korlátozódik. 
Ahhoz kérnek engedélyt, hogy a piactéren és a Lottózó előtti parkolóban kapjanak ezek elhelyezésére 
közterület-használati engedélyt. 
A Sághegyi Szüreti Napokat azért szeretnék szeptember 28-29-én megrendezni, mivel minden hétvégén 
rendezvények megrendezésére kerül sor. Szeptember 21-22-én egyrészt a Trianoni Emlékünnepség lesz, 
vasárnap pedig az éremgyűjtők országos cserenapja. A tavalyi év tapasztalata az volt, hogy nehéz volt 
együtt kezelni a Trianoni Ünnepséget és a szüreti felvonulást, jelentős csúszás volt. Ezért gondolták, hogy 
praktikusabb lenne, ha az utolsó hét vége lenne a szüreti rendezvények hétvégéje, a szervezők, az 
intézmény szakemberei jobban tudnának koncentrálni minden rendezvényre. A Ság hegyi szőlősgazdák is 
szeptember második és harmadik hétvégéjén szüretelnek, kérték a gazdák is, ha lehet egy héttel később 
legyen a szüreti felvonulás, hogy ők is részt tudjanak venni a programokon. 
A városi nagyrendezvények keretösszege megcsappant, a szüreti programokra elfogynak mindig ezek a 
kondíciók. Van két olyan pályázatuk, ami szeptemberben realizálódni fog, bízik benne, hogy ezek 
eredményesek lesznek. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Véleménye szerint amit az intézményvezető asszony elmondott, 
elfogadható. Nem volt szerencsés, hogy a városközpontban órákat vártak kisgyerekekkel a felvonulásra. Az 
viszont megható volt, hogy a határon túli magyarok is felmentek az emlékműhöz a Ság hegyre.  
 
 4./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Megkérdezte, hogy a testvérvárosok az idei évben is kapnak-e meghívást. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Az intézményvezető asszony elmondta, hogy nehezen tudja finanszírozni 
a Szüreti Napok rendezvényt, ha nem nyer a pályázaton. Annak érdekében, hogy a város költségvetésébe 
beleférjen, az a javaslata, hogy Erdőszentgyörgyről négy fős delegációt, illetve Neudau polgármesterét 
hívják meg. A két olasz testvérvárosból ne hívjanak most vendégeket és egyik testvérvárosból sem hívjanak 
kulturális csoportokat.  
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 6./ Benkőné Remport Lilla: 
 
 Többen megállították, hogyan lehetséges, hogy nagy autók, mutatványos 
eszközök lettek a díszkőre elhelyezve, sokak nemtetszését váltotta ki.  
 
 7./ Pálné Horváth Mária igazgató: 
 
 Korábban hasonló módon nyújtottak be ingyenes közterület-foglalási 
kérelmet, ez vonatkozott az augusztusi rendezvényekre, 11-12-i Rock-fesztiválra, 20-i programra, ebben a 
kérelemben szerepelt, hogy a 20-i ünnepély időpontjában az intézmény előtti téren, lottózó előtti parkolóban 
gyerekek számára vidámparkot üzemeltethessenek. Ehhez a Képviselő-testület hozzájárult. Természetesen 
ha most úgy gondolják, hogy ez a játék nem szerepelhet, a kitelepülő vállalkozókkal úgy fogják megbeszélni. 
A díszburkolatot nem károsították, nem sértették meg a teret. A nagyobb autók amíg berendezték a teret, 
addig lehettek fenn. A mostani kérelemben csak a lottózó előtti parkolót jelölték meg a szüreti napokra.  
 
 8./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Kérte, hogy a szüreti felvonulás a sportcsarnoktól induljon és rövid időre 
álljanak meg a templom előtt, produkciót bemutatva, ugyanos ott van nagyobb tömeg. 
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 Megoldható a részönkormányzat-vezető kérése. Kérte, hogy kerüljön 
leírásra, hogy az állomásokra milyen időpontban érkeznek a felvonulók, ez legyen pontosan betartva. A 
kisebb játékok nem rongálják a teret, az aszfaltos területre legyenek letéve, ne menjenek fel a díszkőre. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 164/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

1.) A Képviselő-testület hozzájárulását adja térítésmentes közterület-
használathoz a Kemenesaljai Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesület részére (Kemenessömjén, Berzsenyi u. 21. 
képviseletében: Németh roland) 2012. szeptember 8-án 17,00 és 
20,00 óra között az önkormányzat tulajdonát képező 258/2 hrsz-ú 0 
ha 0941 m2 nagyságú – Koptik O. u. nyugati végén lévő un. 
Romtemplom nyugati oldala mellett – beépítetlen terület művelési ágú 
ingatlant a Soltis Lajos Színház által előadásra kerülő színházi műsor 
bemutatása miatt. 
A közterület-használat során a szervező kötelessége és feladata a 
biztonságos használat, a forgalom lezárás és a használat utáni 
rendbetétel. 
 

2.) A Képviselő-testület hozzájárulását adja a térítésmentes közterület-
használathoz a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár által 
megrendezésre kerülő szeptember 8-9. (szombat-vasárnap) CELLI 
BÚCSÚ rendezvényeihez: 
Szeptember 8-án (szombat) 14.00-22.00 óráig 
Helyszín: a lottózó előtti parkoló „mini vidámpark”, vendéglátás. 
Szeptember 9-én (vasárnap) 06.00-22.00 óráig 
Helyszín: a lottózó előtti parkoló „mini vidámpark” 
Régi piactér – kirakodóvásár, vendéglátás. 
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3.) A Képviselő-testület hozzájárulását adja a térítésmentes közterület-

használathoz a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár által 
megrendezésre kerülő: 
Szeptember 28-29. (péntek-szombat) SÁGHEGYI SZÜRETI NAPOK 
2012 rendezvényeihez. 
Szeptember 28-án (pénteken) 14.00-23.00 óráig. 
Helyszín: KMKK előtti tér és parkoló, műsor, vendéglátás, szabadtéri 
játékok. 
Szeptember 29-én (szombaton) 10.00-23.00 óráig 
Helyszínek: KMKK előtti tér és parkoló, műsor, vendéglátás, 
szabadtéri játékok. 
A rendezvényre meghívást kap Erdőszentgyörgy küldöttsége és 
Neudau polgármestere. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő: az értesítésért azonnal 

   Beszámolásra 2012. szeptember 30. 
 
 
 24./ NAPIRENDI PONT: 
 

Benyújtásra előkészített pályázatok. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Két olyan lehetőség van, amelyen a város sokat tudna nyerni. Az izsákfai 
városrész csatornázási lehetősége, százszázalékos lehet a város csatornázottsága. Kéri a határozati 
javaslat 3. pontjába felvenni, hogy a Képviselő-testület felkéri a részönkormányzat vezetőt felmérés 
készítésére a társulandó tagok számáról, mivel önrészt kell vállalni. Jelezte, hogy a határozati javaslat 1. és 
2. pontjában a költségek fordítva jelentek meg.  
 
 2./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 A részönkormányzat akkor tudja felmérni, ha a jegyző által aláírt 
dokumentummal alátámasztva tudják a csatlakozni kívánó tagok által befizetendő önrészt. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Hozzátette, hogy a Kemenesvíz Kft. fogja elkészíteni a kalkulációt, ő fogja 
tájékoztatni a lakosságot. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 165/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

1.) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Izsákfai 
városrész szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldásának 
előkészítési költségei finanszírozására támogatási kérelmet nyújt be 
a Víziközmű projektek előkészítése KEOP-7.1.0/11 című pályázatra. 

 
A Képviselő-testület a tervezett nettó 42.318.154,-Ft összköltségű 
pályázathoz 6.347.723,-Ft saját forrást biztosít. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 

2.) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Celldömölk város ivóvízminőség javítása előkészítési költségei 
finanszírozására támogatási kérelmet nyújt be a Víziközmű projektek 
előkészítése KEOP-7.1.0/11 című pályázatra. 

 
A Képviselő-testület a tervezett nettó 16.000.000,-Ft összköltségű 
pályázathoz 2.400.000,-Ft saját forrást biztosít. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 

3.) Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az 
alsósági-Izsákfai Részönkormányzatot, készítsen felmérést az 
izsákfai városrészen a szennyvízcsatorna rendszerre rácsatlakozni 
szándékozók létszámáról. 

 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Erdélyi Antal részönkormányzat vezető 
 
Határidő: azonnal 

 
 

 25./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Somogyi B. utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Nagyné Ferencz Mirtill: 
 
 Aggodalmát fejezte ki, hogy a szelektív hulladékgyűjtő sziget új helyszínén 
is hasonló körülmények fognak kialakulni, csak frekventáltabb helyen, a főútvonal mellett.  
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 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 166/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
   

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Celli Huke Kft. saját költségén a 
Somogyi B. utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetet jelenlegi helyéről a volt 
Tűzoltószertár épület nyugati oldala mellé helyezze át. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
 

 26./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölk Piactér közvilágítás kábelcseréhez tulajdonosi hozzájárulás. 
 

 Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 167/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. részére 
megadja tulajdonosi hozzájárulását az alábbi feltételekkel: 
 
 A Rendezési Terv a volt mozi épülete előtt 12 m-es útszabályozási 

vonalat határoz meg, melyet a kivitelezés során figyelembe kell venni 
a kivitelezőnek és a földkábelt ebben a 12 m-es sávban lehet 
kicserélni. 

 A kivitelezőnek biztosítania kell a munkálatok elvégzése során a piac 
csütörtöki és szombati napokon történő zavartalan működését. 

 A kivitelezés megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatal műszaki 
osztályán a közterület bontási engedélyt meg kell kérni. 

 
Felelős: Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 

 
 Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést bezárta, és 
bejelentette, hogy a képviselőtestület a továbbiakban zárt ülést tart. 
 
A zárt ülés 3. napirendi pontjának tárgyalása után – képviselői indítvány miatt - a polgármester 
ismételten nyílt ülést rendelt el. 
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Dr. Kovács Zoltán nem tartózkodott az ülésteremben. 
 
 Karádi Mihály képviselő: 
 
 Rendeletet alkottak a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának 
változásáról, amely 2013. január 1-én lép hatályba. Ugyanakkor véleménye szerint a polgármester díjazását 
ettől külön kellene választani, mivel ő ezt a tisztséget főfoglalkozásban látja el ugyanúgy mint az 
intézményvezetők. Indítványozta, hogy a polgármester illetményét 2012. október 1-étől 20.500,-Ft-tal 
emeljék meg. 
 
 A képviselő-testület a képviselői indítvány alapján 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 171/2012.(VIII.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

A Képviselő-testület a polgármester illetményét 2012. október 1-i hatállyal 
20.500 forinttal megemeli, melyre fedezete a 841126-1 önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége jelent. 
 
Felelős: Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: 2012. október 1. 

 
 Fehér László polgármester: 
 
A nyílt ülést ismételten bezárta, és a képviselőtestület folytatta a zárt ülés napirendi pontjainak a tárgyalását. 
 

K.m.f. 
 

Farkas Gábor.       Fehér László 
      jegyző       polgármester 

 


