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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. 
december 12-én 1330 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett, 
Erdélyi Antal, Karádi Mihály, Dr. Kovács Zoltán, Nagyné Ferencz Mirtill, Söptei Józsefné, Dr. Várnai Levente 
képviselők, Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Horváth Melinda, Lukács Erzsébet képviselők 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Rozmán László – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi 
igazgatója, Pálné Horváth Mária – a Humán Szolgáltatások Bizottságának tagja és a KMKK igazgatója, 
Danka Adél – a Városi Általános Iskola igazgatója, Sipos Tibor – a Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskola igazgatója, Gasztonyiné Fódi Zita – a Celldömölki Városi Óvoda vezetője,  Bakó István – a 
Városgondnokság igazgatója, Bejczy Károly – az Ádám Jenő Zeneiskola igazgatója, Borsos Péterné – a 
Népjóléti Szolgálat képviselője, Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető, Dummel Ottó – műszaki osztályvezető, 
Tulok Gabriella oktatási szakreferens, Losoncz Andrea – az Új Kemenesalja főszerkesztője, Vajda 
Zsuzsanna – a Városi Televízió szerkesztője. 
 
 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 Képviselő-testület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg. 
 
 NAPIREND: 
 

1./ Oktatási intézmények átadása a Klebersberg Intézményfenntartó 
Központ részére. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
2./ Kemenes Vulkán Park üzemeltetése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ Önkormányzati rendelet módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
4./  A Celldömölki Városi Óvoda alapító okiratának módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
5./ Magyar Tibor és Nagy Antal celldömölki lakosok kérelme. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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6./ Pót-előirányzati kérelem. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
7./ Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos kérdések. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
8./ Egyebek. 
 

 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

Oktatási intézmények átadása a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
részére. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 

   Elöljáróban elmondta, hogy három intézményt érint az állami fenntartásba 
vétel, a Celldömölki Városi Általános Iskolát, a Zeneiskolát és a középiskolát. Megkérte Farkas Gábor 
jegyzőt adjon tájékoztatást arról, hogy a törvény szerint mi az, amit az önkormányzatnak végre kell hajtani. 
 
 2./ Farkas Gábor jegyző: 

   Tájékoztatóját azzal kezdte, hogy december 7-i közlönyben megjelent a 
törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes köznevelési feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos 
fenntartói, működtetői, valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségek állami fenntartásba vételéről. 
Ez a jogszabály szűk határidőt szabott. December 15-éig meg kell kötni a szerződés, ha erre nem kerül 
sor, az oktatáspolitikáért felelős miniszter rendeli el a megállapodás tartalmát. Ahogy a járásoknál is, itt 
is előzetes egyeztetések jogszabályi feltételek figyelembevételével került sor a megállapodás 
elkészítésére. A törvény úgy rendelkezik, hogy 2013. január 1-étől az általános iskolai, középiskolai, 
zeneiskolai oktatás fenntartója minden esetben az állami Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lesz. 
Ennek megfelelően az ott foglalkoztatott pedagógusok, illetve a pedagógus munkakört segítő 
állományban lévő kollégák átkerülnek az ő foglalkoztatási állományukba. Ezen kívül szakközépiskolák 
vonatkozásában a működtetői feladatok is átkerülnek a központhoz. Így az ott működtetett ellátó funkció 
is átkerül. Egyéb funkcionális feladatot ellátók is átkerülnek, azon személyekre gondol, mint a 
Városgondnokság részéről akik a könyvelési, humánpolitikai feladatot végezték az intézmények 
vonatkozásában. A működtetés itt marad az önkormányzatnál, a Városgondnoksághoz került át a 
működtetői feladat, takarító személyzet a Városgondnoksághoz fog átkerülni. Ahol intézményfenntartó 
központ működtető lesz, ingyenes használati jogot kap az önkormányzati tulajdonban, azt mindaddig 
élvezi, amíg a közoktatási feladatokat abban az épületben ellátja. Működtetéssel érintett ingatlanrésszel 
kapcsolatban vagyonkezelői jogot kap. Eladási, értékesítési, tulajdonjog átadásával nem rendelkezik, 
minden jog és kötelezettség egyébként őt terheli. A megállapodásnak 15 melléklete van. Egy részüket a 
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mai napra el kellett készíteni és van amit január 15-éig kell elkészíteni. Ez utóbbiak elsősorban az 
iskolák tárgyi eszközeire vonatkoznak. Mindezt erre a határidőre nem lehetett volna elkészíteni. Az 
utolsó (9.) oldalon találhatóak azok a mellékletek, amelyek a megállapodás elválaszthatatlan részét 
fogják képezni. Excel-táblázatban, elektronikus adathordozón kerülnek átadásra. Az 1.) melléklet 
tartalmazza az intézményben foglalkoztatottak szakmai feladatot ellátok adatait, jogviszonyukhoz 
tartozó adatokat. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény összes foglalkoztatott létszáma 162 fő, 
jelenleg 8 fő fizetés nélküli szabadságon van, betöltött státusz 156, betöltetlen státusz 2. 

2.sz. melléklet: amikor a funkcionális fenntartói, működtetői feladathoz kerülnek át dolgozók. 
Városgondnokság részéről egy fő, 2 fő takarítói személyzet. Tárgyi eszközökről nem kellett a táblázatot 
kiküldeni, gépjármű nem volt. További mellékletek a köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló 
ingatlanok, Ságon nem érinti azt az első üres épületrészt és ahol a részönkormányzat működik. Külön 
melléklet szól az átvállalt projektekről, projektelemekről, fenntartó kötelezettséget átvállalják, ők fogják 
biztosítani. A megállapodásban ezek a dolgok kerülnek átadásra. Fel van sorolva mindhárom 
intézmény, létszámuk, rendelkeznek az egyes rendelkezésben arról a részről, hogy milyen határidőre 
milyen további dokumentumokat kell átadni.  Két olyan dolog van, ami jelenleg kérdéses. Egyik, ami 
alap-megállapodásban nem szerepelt, a korai fejlesztés. A törvény 2. § (1) b.) rendelkezik, hogy a korai 
fejlesztést ellátó intézmény alapító okiratából törölni kell. Ez a Népjóléti Szolgálat alapító okiratából 
törölve lett, átkerül az intézményfenntartó központhoz várhatóan a szakszolgálati tevékenységgel együtt 
fogják ellátni. Az ott foglalkoztatott közalkalmazott szerepel az 1. számú mellékletben, aki át fog kerülni 
a központ foglalkoztatotti állományába. Fontos tudni, hogy a jövő évben még az önkormányzatot terheli 
az intézmény tekintetében, a beszámolói kötelezettség, statisztikai adatszolgáltatás. A jövő évi 
zárszámadáskor a leadandó beszámolót az önkormányzatnak kell elkészíteni, az önkormányzat 
rendeletébe fog beépülni. A szakképzés-szervezési társulás, ami egyenlőre még kérdéses. A 
szakképzésről szóló törvény módosítását el fogja fogadni az Országgyűlés és fel kell mondani a 
szakképzés-szervezési társulásokat is. Celldömölk kezdeményezte, hogy év végéig legyen megkötve a 
szerződés, a többi tag véleménye alapján került öt évre megkötésre. A szakképző iskola tanműhelye, 
mely a VASI TISZK keretében került megvalósításra, a VASI TISZK tulajdonát képezi mindaddig, amíg 
meg nem szűnik, visszakerül az önkormányzat tulajdonába, az önkormányzat akkor tudja átadni 
működtetésre a tankerület részére. A megállapodásnak van egy teljességi nyilatkozata, melyet Fehér 
Lászlónak, mint polgármesternek, és mint a Társulási Tanács elnökének kell aláírni. Nyilatkozik, hogy 
az önkormányzat által átadott információk teljeskörűen tartalmaznak minden olyant, amit a jogszabály 
előírt. Egészségügyi intézmények, járási hivatal átadásánál is alá kellett írni ilyen nyilatkozatok. 
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás a fenntartója, fenntartói jogokkal 
érintett mellékletek vonatkozásában kell dönteni, ezt 15 órakor tárgyalja a Társulási Tanács.  
 
 3./ Rozmán László tankerületi igazgató: 
 
 Azt kell tisztázni, hogy valójában a magyar állam a nemzeti köznevelési 
törvényben foglaltak alapján az átadás – átvételről szóló törvény alapján fenntartói és bizonyos esetben 
működtetői jogot szerez. Nem érinti egyrészről az ingatlanoknak a tulajdonjogát. Minden ingó, ingatlan 
vagyon Celldömölk Város Önkormányzatának a tulajdonában marad. Markánsan eltér attól, hogy tavaly a 
konszolidációs törvény keretében a magyar állam állami fenntartásba vette az egykor megyei önkormányzat 
által fenntartott iskolákat, ott vagyonátruházás is történt, itt erről szó sincs. Elmondta, hogy amikor 
polgármester úrral november 12-én első beszélgetésre leült és segítséget kért iroda biztosításához, hogy 
meg tudja kezdeni munkáját, arról beszélgettek, hogy Celldömölk Város Önkormányzatának és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak is érdeke, amit minden áron érvényesíteni kell mindenütt a 
tankerületen belül, hogy jó iskolák működjenek, mindenütt az iskola-használók a gyermekek, szülők, egyéb 
együttműködő partnerek megelégedésére.  
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 4./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Mint a részönkormányzat vezetője érdeklődött az után, hogy az iskolák 
segítségére, itt különösen az alsósági tagiskolára gondol, a jövőben is számíthatnak-e. Nagyon jó 
együttműködés alakult ki a tagiskola és a részönkormányzat között, nemcsak a gyerekek szereplését 
vállalták, hanem a lebonyolításban is kivették részüket a különböző rendezvényeiken. 
 
 5./ Rozmán László, tankerületi igazgató: 
 
 Az a kiinduló tézis, hogy működjön együtt a központ az adott települési 
önkormányzattal, segítsen a településnek minden olyanban, ami a közösségi célokat szolgálja. Az a 
személyes meggyőződése, ha más lesz az iskola fenntartója, akkor is az érzelmi kötődés az első, akkor is 
Celldömölk város iskolája. Minden olyan dolgot, ami az intézmény használatával összefüggésben 
megosztásra kell, hogy kerüljön, körültekintő megállapodás keretében rendeznek. 
   
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a fenntartói és működtetői jogot Magyarországon 300 
városból 200 teljesen állami fenntartásba adta. Vas megyében fele-fele arányban, van aki vállalja a 
működtetési jogot, van aki teljesen átadja. Ezt meg fogja vizsgálni az állam, és akinek olyan az 
adóképessége, a költségek egy részét kifizettetik a településsel. Amit felvetett az Erdélyi Antal képviselő és 
tankerületi igazgató úr válaszolt is rá, úgy gondolja, hogy abban partneri együttműködésnek kell lenni, mind 
az önkormányzat, mind a rész-önkormányzat, mind az intézmény, mind pedig a tagintézmény vezetőjének a 
részéről. Bízik abban, hogy olyan jól fog működni, mint ahogy kialakult.  
 
 7./ Rozmán László, tankerületi igazgató: 
 
 Nagyon sok munka van e mögött a megállapodás mögött, de felsóhajtani 
nem lehet, mert egy sokkal nagyobb kezdete. Megköszönte a hozzáállást a város részéről, rengeteg 
munkája és energiája van bent Farkas Gábor jegyzőnek, Tulok Gabriella oktatási szakreferensnek, 
Városgondnokság munkatársainak, intézmények vezetőinek. A további együttműködés reményében kérte 
ugyanezt a támogatást.  
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 Úgy gondolja, még ha mindenben nem is értenek egyet, a Képviselő-
testületben törvénytisztelő emberek vannak, az az érdekük, hogy az átalakulásból a gyerekek, szülők minél 
kevesebbet vegyenek észre. Az önkormányzat részéről megvolt a partneri viszony, hogy akár a városházán 
tudják elhelyezni az irodákat. Részéről az volt a kérés, hogy akik ebben a rendszerben dolgoztak, Rozmán 
László igazgató úr támogassa a munkájukat. Ez a szándék vezérelte és bízik abban, hogy így jól fognak 
együttműködni. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 9 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 255/2012. (XII.12) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a 
pénzügyi osztályvezetőt a köznevelési intézmények állami fenntartásba 
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 
megállapodás aláírására, illetve ellenjegyzésére. 
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Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  azonnal 

 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Kemenes Vulkán Park üzemeltetése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 

 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A 2012. évi költségvetés készítésénél a Kemenes Vulkán Parkot a 
Városgondnokságnál tervezték be, mint feladatellátást. Az idei évben nem nyílt meg a Vulkán Park, 
várhatóan 2013. áprilisában kerül erre sor. Ezzel már foglalkozott a Képviselő-testület, a Humán 
Szolgáltatások Bizottságának az volt a véleménye, hogy jobban körül kell járni. Felvetődött, hogy kerüljön a 
KMKK-hez, önálló intézmény legyen, vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként működjön. A 
pénzügyi osztályvezető a különböző variációkat leírta. Többségében az fogalmazódott meg, hogy önálló 
intézmény legyen, vezetői teendők ellátására pályázat kiírására kerüljön sor. Szeretné, ha a pályázat 
mihamarabb megjelenne, hogy március elsejétől a kiválasztott vezető munkába állhasson. 
 
 2./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy intézmény alapítása alapító okirat elfogadásával jön létre. 
Olyan képviselő-testületi döntést igényel, ami minősített többségi szavazattal van elfogadva, a megválasztott 
képviselők több mint felének igen szavazata szükséges. Elkészítették az alapító okirat tervezetét is. 
Ismertette az alapító okirat tervezetét. 
 
Horváth Melinda képviselő megérkezett az ülésterembe. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 15 perc szünetet rendelt el a tűzjelző rendszer riasztása végett. 
 
 A Képviselő-testület a szünet után folytatta munkáját. 
 
 4./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Meg kell állapítani a Képviselő-testületnek a vezetői teendők ellátásához 
szükséges feltételeket. Javaslatot tettek a tervezetben, amit fontosnak tartottak végzettség, illetve 
nyelvismeret vonatkozásában.  
 
 5./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Végzettségnél szakirányú idegenforgalmi és vendéglátóipari felsőfokú 
végzettség van leírva. Megkérdezte, hogy ez együtt érvényes, vagy külön-külön is? 
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 6./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Véleménye szerint mindegyik lehet. 
 
 7./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Úgy gondolja, hogy a kiírás szerint csak ezzel a végzettséggel együtt 
lehet. 
 
 8./ Dr. Kovács Zoltán és Benkőné Remport Lilla képviselők: 
 
 Szerencsésebbnek tartják, ha egyben van a két végzettség. 
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 A Képviselő-testületnek kell dönteni abban is, hogy a pályázat 
elbírálásában szakmai grémium vegyen-e részt. Javasolta, hogy a JUFA szakembereit hívják majd meg, 
akik véleményt mondhatnak, de szavazni csak a Képviselő-testület fog. Ezen még gondolkodni lehet, 
esetleg be lehet vonni a Humán Szolgáltatások Bizottságának nem képviselő tagjait.  
 
 10./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Javasolta, hogy végzettségnél idegenforgalmi szakember legyen és 
előnyben kell részesíteni azt, aki vendéglátóipari végzettséggel rendelkezik.  
 
 11./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Felsőfokú idegenforgalmi végzettséget javasolta feltételként, és előnyt 
jelentsen vendéglátóipari, marketing, valamint további felsőfokú végzettség. 
  
 12./ Fehér László polgármester: 
 
 Szavazásra tette fel Karádi Mihály képviselői indítványát, mely 2 igen, 7 
nem szavazattal a Képviselő-testület nem támogatott. 
  
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján az 1. pont 
esetében 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal, a 2. pont esetében 7 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 256/2012. (XII.12) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület intézményt alapít a Vulkán Park üzemeltetésére 
– a jegyzőkönyv mellékletét képező alapító okiratnak megfelelően –, 
és pályázatot ír ki a vezetői teendők ellátására. 
 

2. A pályázati kiírás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 
törvény által meghatározott kötelező elemeken kívül az alábbi 
feltételekkel jelenjen meg: 

 
 végzettség: szakirányú idegenforgalmi és vendéglátóipari 

felsőfokú végzettség; 
 gyakorlat: legalább három éves vezetői tapasztalat; 
 nyelvtudás: középfokú nyelvvizsga két idegen nyelvből; 
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 gépjármű vezetés: „B” típusú jogosítvány, saját gépjármű 
használata; 

 előnyt jelent: marketing és további felsőfokú végzettség. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Önkormányzat rendelet módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 

1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Az oktatási intézmények állami fenntartásba adásával a Képviselő-testület 
döntése alapján az ingatlan kezelése, takarítás a Városgondnokság, az iskola konyhája pedig az Óvoda 
feladatellátásához került. A vagyon használatáról önkormányzati rendelet rendelkezik, s Városgondnokság 
jelezte, hogy a szolgáltatóknak szüksége lenne az önkormányzat döntésére. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. 
(XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2009.(XI.20.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A Celldömölki Városi Óvoda alapító okiratának módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A Képviselő-testület döntése alapján az óvoda feladatai kiegészültek az 
Árpád u. 33. szám alatti konyha üzemeltetésével is. Emiatt módosítani kell az alapító okiratukat. Azoknak az 
intézményvezetőknek, akik plusz feladatokat kaptak, a bérpótlékukat meg kell nézni. 
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 2./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 A sági idősek otthonában járt, akik olyan kérést fogalmaztak meg, hogy 
szeretnék, ha az ételt a sági iskola konyhájából kapnák. Úgy fogalmaztak, hogy az étel „ehetetlen és kevés”. 
Harminc főről lenne szó.  
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
Véleménye szerint ez nem olyan egyszerű, a szociális ellátó intézménynek van egy alapító okirata, ami a 
feladatellátására vonatkozik. Figyelembe kell venni az állami normatívát, másik intézményből kell szállítani, 
sok problémát okozhat. 
 
 4./ Borsos Péterné, a Népjóléti Szolgálat képviselője: 
 
 Felháborítónak tartja azt a megjegyzést, hogy intézményük által készített 
étel ehetetlen, kollégáival együtt ott étkeznek. Azzal egyet tud érteni, hogy van olyan étel, amit nem szeret 
valaki, vagy nem úgy főzik meg, mint otthon, nem mindegy, hogy 5 főre, vagy 200 főre főznek, de ehetetlen 
ételt még nem evett az intézményben. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 A Népjóléti Szolgálat részéről elhangzottakat el tudja fogadni. Egy 
intézményben meg van határozva a térítési díj, annak normája, stb. aminek meg kell felelni. Javasolta, hogy 
a Népjóléti Szolgálat vezetője menjen ki a sági idősek otthonába és beszélgessen el a szolgáltatást 
igénybevevőkkel.  
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 257/2012. (XII.12) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a Városi Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A Városi Óvoda alapító okiratának 
3./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
A költségvetési szerv telephelyei: 9500 Celldömölk, Vörösmarty u. 1. 
    9500 Celldömölk, Sági u. 174. 
    9500 Celldömölk, Sági u. 167. (konyha) 
    9500 Celldömölk, Árpád u. 33. (konyha). 
6./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
Alaptevékenysége: 85101 Óvodai nevelés 

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 tevékenység. 

Szakfeladat Megnevezés 
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 
562920-1 Egyéb vendéglátás 
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 
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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. 
„A Helyi Integrációs Program alkalmazása, a hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
integrációs nevelése a Városi Óvoda 
székhelyóvodájában és tagóvodáiban.” 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Magyar Tibor és Nagy Antal celldömölki lakosok kérelme. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Magyar Tibor és Nagy Antal keresték meg ezzel a kéréssel, hogy 
szeretnének ételt osztani karácsony előtt. Azért kérik a fedett piac területére az engedélyt, hogy esőzés, 
havazás esetén is meg tudják oldani. Kérte a Képviselő-testület, hogy ne gördítsen akadályt mások jótékony 
cselekedete elé, örülni kell annak, ha valaki segít másokon. 
 
 2./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Elmondta, hogy a Máltai Szeretetszolgálat az ételosztást a klastrom 
épületében oldja meg. Állva nem lehet meleg ételt enni, ők elhatárolják magukat ettől a helyszíntől. 
 
 3./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Véleménye szerint ugyanazt a célt szolgálja mindkettő. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 258/2012. (XII.12) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület hozzájárul a térítésmentes használathoz Magyar 
Tibor Köcsk, Deák u. 5. és Nagy Antal Celldömölk, Mikes u. 14. szám 
alatti lakosok szervezésében történő meleg étel és teaosztáshoz 2012. 
december 22-én a Városi Piac fedett részén 1100 órától 1400 óráig, mely 
során három-négy asztal igénybevétele történik. 

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

 
 
 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Pót-előirányzati kérelem. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
 Elmondta, hogy három intézményvezetőtől érkezett pót-előirányzati 
kérelem. A saját bevételek nem olyan mértékben folytak be, mint ahogy a költségvetésbe tervezve volt, 
ezekre a számlákra nincs fedezet. A Városi Általános Iskola esetében 14,5 millió forint, melyre nincs 
fedezet, 5.800.000,-Ft 2011. évről áthozott szállítói követelés. A KMKK esetében 2011. évről áthozott 
közüzemi díjtartozás volt, ami 2012-t terheli. 2.300.000,-Ft kifizetetlen fedezet nélküli számla van, legtöbbjük 
fizetési határideje november végén lejárt. A 2.300.000,-Ft működi kiadásokon kívül jelezte az 
intézményvezető, hogy szakmai kiadásai is vannak, amire nincs fedezet, mivel a bevételek 5 millió forinttal 
alulteljesültek. Két színházi előadásról van szó, amit ki kell fizetni, nem számíthat olyan bevételekre, ami ezt 
az összeget fedezni tudná, összesen 3 millió forintot kért. 
A Népjóléti Szolgálat intézményvezetője kiemelte, hogy 11.200.000,-Ft lesz az év végéig várható kiadás, a 
kórház két havi számlával tartozik, esetleg 3.25.000,-Ft be tud folyni hozzájuk, térítési díj bevétele lesz még. 
Négy millió forint az az összeg, amire nincs fedezet. Kérte a Képviselő-testületet, hogy mérlegeljen, a 
Humán Szolgáltatások Bizottsága javasolta, hogy ezek a pót-előirányzati kérelmek kerüljenek fedezésre az 
önkormányzat részéről.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Városi Általános Iskola átkerül a 
járási intézmény fenntartásába, nem lehet átadni hiánnyal, a másik két intézményt meg kell vizsgálni, hogy 
az igényelt pót-előirányzatot teljes egészében, vagy egy részét kapja meg.  
 
 3./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Nem érti, ha a kórház tartozik a Népjóléti Szolgálatnak, azt miért az 
önkormányzatnak kellene fizetni?  
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 4./ Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
 A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kórház tartozása levonásra került 
a 11.200.000,-Ft várható kiadásból, és levonásra kerültek a várhatóan befizetésre kerülő étkezési térítési 
díjak is, ezért szerepel 4 millió forint a pót-előirányzati kérelemben. 
 
 5./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Véleménye szerint az volt a probléma, hogy a Népjóléti Szolgálat olyan 
felújításokat végzett, amire semmiféle engedélye nem volt és nem is volt betervezve.  
 
 6./ Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
 Az iskola esetében ezek a számlák mindenképpen itt maradnak, a 
Városgondnokság lesz a működtető. A KMK esetében a 2.300.000,-Ft-ot, a Népjóléti Szolgálat esetében a 4 
millió forintot mindenképpen indokoltnak látja. Jelentős az élelmiszer beszerzés többletköltsége, közüzemi 
díj tartozás mintegy egy millió forint.  
 
 7./ Nagyné Ferencz Mirtill: 
 
 Javasolta, hogy ezek a pót-előirányzatok kerüljenek kifizetésre a plusz 
iparűzési adóbevétel terhére. 
 
 8./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Az iskolának és a Népjóléti Szolgálatnak is a helyi beszállítók részére ki 
nem fizetett számlája van. Igaz, hogy az iskola állami fenntartásba kerül, de a konyha önkormányzati 
intézménynél marad. Ha az adóbevétel engedi a ki kellene fizetni ezeket a számlákat. Nem kellene 
különbséget tenni az intézmények között.  
 
 9./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Véleménye szerint a három konyhát összevonva egy intézményként 
sokkal olcsóbban lehetett volna működtetni, munkaerő-gazdálkodás szempontjából is ésszerűbb lett volna.  
 
 10./ Fehér László polgármester: 
 
 Emlékeztetett arra, hogy folytatott egyeztetéseket az 
intézményvezetőkkel, képviselőkkel. Ahhoz, hogy a három konyha egy intézmény legyen, nem áll elég idő 
rendelkezésre pályázat kiírására. Javasolta, hogy egy évre a Népjóléti Szolgálat vezetőjét bízzák meg az 
iskola konyhájának működtetésével, hogy a Népjóléti Szolgálat konyhája megmaradjon önállóan, egyik sem 
kapta meg a többségi támogatást. Ezt tudomásul vette és előterjesztette a leírt javaslatot, hogy az iskola 
konyhája az óvodához kerüljön. Ezt támogatta a képviselők többsége.  
Tájékoztatta a képviselőket Dr. Farkas Péter kórházigazgatóval történt beszélgetéséről. A GYEMSZI 
elfogadta a pályázatát, kinevezték a kórház élére. Tárgyalásaik vannak a Markusovszky Kórházzal, 
lehetséges, hogy bizonyos feladatokat átadnának. Negatívum, hogy kevesebb a finanszírozásuk, elkezdett 
maga előtt tolni egy adósságállományt. Nem azért nem fizetnek, mert nem akarnak, hanem rangsorolniuk 
kell, hogy munkabért fizetnek, gyógyászati eszközöket vesznek. Abban bízik, hogy a GYEMSZI felülvizsgálja 
és pót-költségvetést kap. Valószínűleg január 1-étől meg fogják hirdetni a közétkeztetést. 
 
 11./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Javasolta, hogy az intézményektől kérjék be a kifizetetlen számlákat és az 
önkormányzat fizesse ki. 
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 12./ Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
 Ez nem lenne jó dolog, a Városgondnokság vezetője teszi meg az 
ellenjegyzést, ott vezetik az intézmények számláit is. 
  
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzott javaslatok alapján az 
1. pont esetén 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal, a 2. pont esetében 6 igen, 4 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal, a 3. pont esetében 7 igen 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 259/2012. (XII.12) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület pótelőirányzatot biztosít a 2012. évi költségvetésben 
az intézmények számára az alábbiak szerint: 
 
1. Népjóléti Szolgálat részére     4.000.000,-Ft 
2. Kemenesaljai Művelődési Központ  

és Könyvtár részére      3.000.000,-Ft 
3. Celldömölki Városi Általános Iskola részére 14.500.000,-Ft 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 7./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Szóbeli előterjesztés. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A Képviselő-testület szándékát fejezte már ki, hogy Mersevát Község 
Önkormányzatával, Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatával és Csönge Község Önkormányzatával 
társuljanak. Szándéknyilatkozat érkezett Mesteriből, Nemeskocsból, Borgátáról, Kemenesmagasitól és 
Szergénytől. Időközben az Országgyűlés többször módosított a törvényen, finanszírozás szempontjából is 
állandóan változik. Ha Celldömölk fogad egy települést és a szomszéd települést nem fogadná senki, a 
törvény kötelezi jelenleg városunkat, hogy őt is fogadni kell. Év elején mindegyik önkormányzat 
költségvetését itt kellene elkészíteni. A három település tekintetében már kifejtették szándékukat, a többi 
önkormányzat polgármesterével beszélt, hogy a jövő év elején visszatérnek a fogadásukra, saját maguk 
elkészítik költségvetésüket.  
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 9 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 260/2012. (XII.12) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület szándékát fejezi ki közös önkormányzati hivatal 
létrehozására Mersevát Község,- Ostffyasszonyfa Község,- Csönge 
Község Önkormányzatával. 
 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 9./ NAPIRENDI PONT: 
 

Egyebek. 
 

 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Korábban szorgalmazták, hogy karácsonyra a rászorulóknak a kivágásra 
szoruló fákból tűzifát osztanának. Pityervár felé látta, hogy két fa is ki van dőlve. 
 
 2./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 Amikor erről a területről korábban szó esett, a kertészmérnököt megkérte, 
hogy nézze meg, ő nem talált ilyen fákat. 
 
 3./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Ezt a két kidőlt fát a ravatalozó mögötti részen látta. 
 
 4./ Bakó István, a Városgondnokság igazgatója: 
 
 Egy-pár utánfutóra való deszka-hulladék van a Városgondnokságon. Ezek 
természetbeni juttatások, aminek adóvonzata is van. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Amikor igazgató úr tájékoztatta, hogy van hulladék fája, megbízta Lórántfy 
Tibor kollégáját, hogy rászorultság alapján osszák ki. 
 
 6./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Arra gondoltak, ha vannak kiszáradt fák önkormányzat tulajdonú területen, 
segítsenek azokon, akiknek nincs tüzelőjük. Legyen egy lista akár képviselők, akár Népjóléti Szolgálat 
véleménye alapján és adjanak részükre fát.  
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület nevében szeretettel vár mindenkit a szombati gyertyagyújtásra, 
valamint 14-én pénteken 19 órakor kezdődő karácsonyi hangversenyre. 
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 7./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Véleménye szerint a fákat a Városgondnokságnak kell kivágni, felaprítani 
és átmeneti segélyként kiosztani. 
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, a nyílt ülést bezárta. 
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület 10 perc szünet után zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester 


