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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. 
december 19-én 1300 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett, 
Erdélyi Antal, Horváth Melinda, Karádi Mihály, Dr. Kovács Zoltán, Lukács Erzsébet, Nagyné Ferencz Mirtill, 
Söptei Józsefné, Dr. Várnai Levente képviselők, Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Horváth Melinda képviselő 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Pálné Horváth Mária – a Humán Szolgáltatások Bizottságának tagja és a 
KMKK igazgatója, Danka Adél – a Városi Általános Iskola igazgatója, Gasztonyiné Fódi Zita – a Celldömölki 
Városi Óvoda vezetője,  Csizmaziáné Hubert Mária – a Népjóléti Szolgálat igazgatója, Bakó István – a 
Városgondnokság igazgatója, Bejczy Károly – az Ádám Jenő Zeneiskola igazgatója, 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 10 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg. 
 
 NAPIREND: 
 

1./ Beszámoló a két ülés között történtekről. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
2./ Közös Önkormányzati Hivatal megalapítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ Óvodára vonatkozó Intézményfenntartó Társulás létrehozása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
4./  A 2012. évi pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
5./ Pályázati lehetőség. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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6./ A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a 
közterületek bontásáról szóló 26/2008.(IX.3.) számú önkormányzati 
rendelet 1. számú és 3. számú mellékletének felülvizsgálata. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
7./ Tájékoztatás a 2013. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjról. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
8./ Kemenes Vulkán Park szennyvízelvezetése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
9./ Veszprém Észak és Celldömölk vontatási célú villamos 

alállomásokon térfigyelő rendszer telepítéséhez tulajdonosi 
hozzájárulás kérése. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
10./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
11./ A szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési 

szolgáltatás működtetéséről szóló rendelet módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
12./ Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
13./ Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójára benyújtott kérelmek 
elbírálásáról. 

 
Előadó: Nagyné Ferencz Mirtill bizottsági elnök 

 
14./ Lakossági hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 

meghosszabbítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
15./ Városi honlap működtetése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
16./ Vagyonátadás. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
17./ Egyebek. 



3 
 

 
 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A napirendi pontok elfogadása után ünnepi hangulattal kezdték az év 
utolsó képviselő-testületi ülését. A teremben ülők és a televíziót néző lakosoknak kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kívánt a Képviselő-testület nevében. 
Elköszönt a 2013. január elsejétől állami fenntartásba kerülő intézmények vezetőitől. Kérte, hogy az 
intézményvezetők tolmácsolják munkatársaiknak a köszönetet és jókívánságokat.  
A Képviselő-testület ülésének hangulatát az Ádám Jenő Zeneiskola pedagógusának és növendékeinek 
csellószámai, valamint a Városi Általános Iskola tanulóinak énekszáma és szavalata tette még 
ünnepélyesebbé. 
 
Ezt követően Gyuricza Imre, a Polgármesteri Hivatal szakreferense két eredményről számolt be.  
A MAGYARRÉGIÓ országos információs portál által meghirdetett versenyek Celldömölk Város a 
„Magyarország legszebb városa és falva 2012” 1. helyezést ért el. Az erről szóló oklevelet átadta Fehér 
László polgármester részére. 
Kovácsné Horváth Andrea az őszi országos gyors- és gépíró versenyen gyorsírásból I., magyar és német 
nyelvű gépírásból V., angol nyelvű gépírásból IV. helyezett lett. Fehér László polgármester átadta az erről 
szóló okleveleket és a két munkájáért járó hibátlansági érmet. 
 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

Beszámoló a két ülés között történtekről. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A két ülés között történtekről az alábbiakban tájékoztatta a 
képviselőtestületet: 
 
December: 
 
1. A városi civil egyesületek összefogásában megvalósított adventi programsorozatának első 

gyertyagyújtása alkalmából mondott köszöntőt, majd Kovács Ferenc megyei közgyűlési elnökkel 
közösen meggyújtották az első gyertyát. 

4.  Délelőtt a Vulkán fürdőt üzemeltető Kft. taggyűlésén vett részt. Később megnyitotta a 4-5-én zajlott 
asztalitenisz TOP 12 versenyt, ahol a magyar asztalitenisz-sport legjobbjai álltak asztalhoz. 

5. A zalalövői kulturális egyesület szervezésében 12 település küldöttsége járt nálunk határon átnyúló 
programok kezdeményezése ügyében, a vendégeket Söptei Józsefné alpolgármester fogadta. 

7. Alsóságon az idősek karácsonya rendezvényen vett részt, melyet Erdélyi Antal és dr. Kovács Zoltán 
képviselők vezetésével a részönkormányzat szervezett. 

10. Feldbachban járt a városi küldöttség, az ottani vulkán-témaparkot látogatták meg. 
11. A Vasi Víz Zrt. vezetői jártak az önkormányzatnál egyeztetésen. Délután a Cselekvő Összefogással 

Celldömölkért Egyesület közéleti kávézóját vezette, melynek vendégei Gécsek Tibor, Németh Zsolt és 
Pars Krisztián dobóatléták, olimpikonok voltak. 
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12. Rendkívüli képviselő-testületi ülést volt az iskolák állami fenntartásba adása ügyébe. A testületi ülés 
után előbb az oktatási, majd a szociális intézményfenntartó társulások üléseztek, végül a többcélú 
kistérségi társulás év végi ülését vezette le. 

13. A megyei területfejlesztés koordinációs ülésén a következő időszak terveit vették sorra. 
14. Délelőtt a Vas Megyei Közgyűlés ülésén volt. 
 Délután karácsonyi ünnepségekre volt hivatalos: Izsákfán az idősekkel, alsóságon a karitásszal, 

Celldömölkön a mozgássérültek egyesületével ünnepeltek együtt. 
 Este az Együtt Celldömölk Városért Egyesület által, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző 

Iskola javára megszervezett jótékonysági rendezvényen vett részt. 
17. Izsákfán a részönkormányzati ülésen volt, majd a Városi Általános Iskola karácsonyi vacsorájára volt 

hivatalos. 
 
     HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
 1./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 

   A Vulkán Fürdőbe autóbusszal látogató vendégek, gyerekek szüleinek 
kérdését továbbította, hogy a JUFA tervezi-e a fürdő elé fedett buszmegálló létesítését. Megköszönte a 
Városi Általános Iskola tanulóinak, szülőknek az úgynevezett „cipődoboz szeretet akció”-ban eljuttatott 
rengeteg adomány. 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 A képviselő asszony által feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy 
jelenleg zajlik a szálloda- és kemping építése. A tér és a főbejárat is meg fog változni, addig nem biztos, 
hogy szerencsés lenne kialakítani új buszmegállót, hanem amikor véglegessé válik, illetve kialakul a teljes 
bejárati rendszer. Addig türelmet kérnek a vendégektől, a fürdő bejáratánál zárt helyen lehet várakozni, 
onnan lehet látni, hogy mikor jön a busz. 
   
 3./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Köszönetet mondott a város vezetésének, a Városgondnokság 
dolgozóinak, hogy az elszáradt fák kivágásával, rászorulók közötti szétosztásával lehetővé tették, hogy 12 
családnak biztosítottak karácsonyra melegedési lehetőséget.  
 
 4./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Több témában is tájékoztatta a Képviselő-testületet. Zalakaroson a 
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége közgyűlésén képviselte Celldömölköt. Dr. Navrasics 
Tibor Miniszterelnök-helyettes a járási rendszer kialakításának okán az ellátandó feladatokról adott 
tájékoztatót. Ez a témakör már valamennyire ismert volt az érintettek előtt. A másik tájékoztatót a 
Belügyminisztérium Önkormányzati Helyettes Államtitkára tartotta az önkormányzati konszolidációról. Az 
ötezer lakos alatti települések konszolidációja megtörtént, december 19-i állomány alapján konszolidálták a 
pénzintézet felé fennálló terheiket. Az ötezer lakos feletti települések konszolidációjára 2013. I. félévében 
kerül sor, a december 31-i hitel-állomány lesz iránymutató, a mértéke a hitelállomány 40-70 százaléka, 
egyedi döntés alapján ettől eltérő mértékű is lehet. A település adó-erő képessége dönti el, hogy mely 
kategóriába esik. Egyenlőre nem tudni pontosan, hogy mi az az adósságállomány, ami beletartozik. Mind 
fejlesztési, mind működési oldalról szóba jöhetnek.  
A Vasi TISZK tulajdonában lévő tanműhellyel, ahhoz kapcsolódó eszközök átadásáról nem tudtak dönteni, 
hiszen az a TISZK tulajdonát képezi. Megállapodás szerint a társulás megszűnését követően visszakerül az 
önkormányzat tulajdonába, törvény erejénél fogva mind működtetésre, mind fenntartásra át kell adni az 
intézményfenntartó központ számára. Ezt a vagyont jelenleg is az intézmény használja. El tud képzelni 
olyan megállapodást, hogy a TISZK-től átvett vagyont egy az egyben átadják az intézményfenntartó 
központnak. Ha nem találnak olyan problémát, ami kérdéses lenne, jelen ülésen fel lehetne hatalmazni a 
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polgármestert a megállapodás megkötésére. Ez esetben nem kell még ebben a hónapban rendkívüli 
képviselő-testületi ülést összehívni.  
Az előző képviselő-testületi ülésen Nagyné Ferencz Mirtill képviselő asszony kérdést tett fel, hogy a XX. 
századi önkényuralmi rendszerhez köthető közterület elnevezések megváltoztatása milyen kötelezettséget 
ró az állampolgárok számára. A törvény rendelkezése szerint a közterület nem viselheti olyan személy 
nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, vagy 
fenntartásában vezető szerepet töltött be, vagy olyan kifejezés, vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. 
századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható. A jogszabály konkrétumokat 
nem tartalmaz, szerepel például Marx, Április 4., Ságvári. A következő bizottsági ülésekre az előterjesztést 
előkészítik. A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását kell kikérni, esetleg Honismereti Körnek a 
véleményét is figyelembe véve tudják majd a javaslatokat a Képviselő-testület elé terjeszteni. Olyan 
törvénymódosítások születtek (cégbírósági, cég-elszámolás, stb.) ami szerint ilyen változás illeték 
megfizetése nélkül  valósulhat meg. Az ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változás miatt történő 
átvezetése iránti megkeresés alapján indult eljárás szintén illetékmentes. A közterületnév-változás miatti 
lakcímkártyák cseréje szintén illetékmentes lesz.  
 
 5./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Megköszönte Celldömölk Város Önkormányzatának, László Lajosnak és 
családjának, Oszkó Eszternek, Lada Károlynak azt a segítséget, amit az elmúlt évben a rendezvényeiken 
biztosítottak. Azért emelte ki a felsorolt személyeket, mert hozzájuk egyszer sem kellett elmenni segítséget 
kérni, amikor megtudták, hogy a rész-önkormányzatnak valamilyen rendezvénye lesz, személyesen vagy 
telefonon szóltak, hogy mivel segíthetnek, kérés nélkül segédkezet nyújtottak. Szintén köszönetét fejezte ki 
az intézmények, iskolák idáig nyújtott segítségét, bízva abban, hogy a jövőben ugyanúgy segítik egymást, 
mint eddig. Az alsósági- és iszákfai részönkormányzat nevében a város és városrészek valamennyi 
lakójának kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánt. 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 A legutóbbi képviselő-testületi ülésen már kifejezték szándékukat Mesteri, 
Nemeskocs irányába, hogy közös önkormányzati hivatalt működtetnek. Mesteri jegyzője a körmendi 
járásban fog dolgozni, emiatt megkeresték, hogy kérik a Képviselő-testület felhatalmazását, hogy Farkas 
Gábor az átmeneti időszakban a jegyzői feladatokat elláthassa. 
Boba Község Önkormányzata 2012. december 18-án tartott ülésén úgy határozott, hogy a celldömölki közös 
önkormányzat hivatalhoz nyújtja be csatlakozási szándékát. Kérik kérésük megtárgyalását és a döntésről 
értesítést. Kérte, hogy a Képviselő-testület fogadja el azt, hogy Mesteri, Nemeskocs, Kemenesmagasi 
tekintetében visszatérnek. Boba községet arról tájékoztatni, hogy február elején lesz olyan költségvetési 
előterjesztés, amikor látni lehet, hogy pénzügyileg milyen változások lesznek, akkor tárgyalja meg a 
Képviselő-testület. 
 
 7./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Egy rendkívüli bejelentést tett, a képviselő-testületi ülés alatt érkezett a 
telefonhívás, hogy a Belügyminisztériumhoz beadott, korábban forráshiány miatt elutasított térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázat mégis sikeressé vált. A beruházás értéke 10,5 millió forint, 
8,5 millió forint támogatást, 2 millió forint önerőt jelent. Szakmai részét közösen a rendőrséggel állították 
össze. Elsősorban a városközpont és kimenő utak figyelésére kerül sor, központja a rendőrségen belül lesz, 
24 órát figyelését fogják ellátni. Két nap áll rendelkezésre, hogy a város vezetése a Belügyminisztériumban 
aláírja a szerződést. 
                                 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 261/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 
 
1.) A képviselő-testület elfogadja a a két ülés között történtekről szóló 

beszámolót. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vas Megyei 
Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetésével és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodással kapcsolatos 
dokumentumok aláírásával az alábbiak szerint: 

 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszüntető 
okiratát elfogadja és ezzel 2012. december 31-i hatállyal a 
Társulást megszünteti. 

2. Elfogadja, hogy a Vas Megyei Szakképzés-szervezséi Társulás 
ingatlanvagyonát az alapító önkormányzatok úgy osztják fel, hogy 
a tulajdonjog az alábbi önkormányzatokat illeti: 

 a sárvári Barabás György Műszaki Szakközépiskola és 
Szakiskola (Sárvár, Kisfaludy u. 2/A) emeletráépítése és 
épületbővítése tekintetében Sárvár Város Önkormányzata, 

 a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola (korábban 
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, 9500 
Celldömölk sági utca 65.) tanműhelyépítése tekintetében 
Celldömölk város Önkormányzata. 

3. Elfogadja, hogy a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 
azon ingóvagyonát, amely a fenntartásában működő szakképző 
intézményben lett aktiválva, az intézmény fenntartó 
önkormányzata tulajdonába kerül. 

4. Elfogadja, hogy a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 
azon ingóvagyonát, amely osztatlan közös társulási tulajdonban 
van, Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonába kerüljön. 

5. Elfogadja, hogy a fenti vagyonelemek leltározásáról, valamint az 
ingatlantulajdon földhivatali bejegyzéséről az érintett 
önkormányzatok kötelesek gondoskodni. 

6. Elfogadja a Társulás és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ között létrejött megállapodást. 

 
3.) A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy Celldömölk Város 

Jegyzője átmenetileg ellássa Mesteri Község jegyzői feladatát. 
 

4.) A Képviselő-testület Boba Község közös önkormányzati hivatalhoz 
történő csatlakozási szándékáról 2013. februárjában (a költségvetés 
ismeretében) tárgyal. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

Közös Önkormányzati Hivatal megalapítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Tájékoztatójában elmondta, hogy a december 12-i rendkívüli képviselő-
testületi ülésen döntöttek arról, hogy Csönge, Ostffyasszonyfa és Mersevát községek önkormányzataival 
közös önkormányzati hivatal hoznak létre 2013. január 1-étől. Ahhoz, hogy ez létrejöjjön egy megállapodást 
kell elfogadni, melynek tartalmi elemeit az önkormányzati törvény írja le. Előzetesen egyeztetett a Vas 
Megyei Kormányhivatallal. A megállapodás tartalmazza az általános rendelkezéseken kívül az egyes 
helyeken az ügyfélfogadás rendjét. A polgármesterekkel történt megállapodás alapján a jelenlegi 
ügyfélfogadási rendet figyelembe véve került kialakításra. Leírásra került, hogy egyes kirendeltségeken 
milyen feladatok kerülnek ellátásra. Van, ahol csak ügyiratok befogadása történik, azok intézését 
Celldömölkön oldják meg. Szólnak a hivatal költségeinek viseléséről. Feladatalapú finanszírozás lesz, 
számított hivatali létszám alapján fog kialakulni. Azt kell figyelembe venni, hogy hány fős a település, mennyi 
a minimum – maximum létszám, egy képlet adja a számított hivatali létszámot. Egy főre eső normatívája 
4.500.000,-Ft/év. Ezt csökkenti az adó-erő képesség. Az államnak van elvárása, hogy a közterületek 
közvilágítással kapcsolatos feladatok költségeit a helyben maradó iparűzési adóból egészítsék ki. 
Celldömölk Város Önkormányzata korábban megállapodást kötött a Járási Hivatallal és a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központtal a rezsiköltségek vonatkozásában. A különbözet alapján az 
önkormányzatoknak valamilyen mértékben hozzá kell járulni a működéshez. A hivatal munkájának 
ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik és számol be a Képviselő-testületeknek. Celldömölk város 
önkormányzata Képviselő-testületének valamennyi ülésén szeretne részt venni, de ezt valamennyi 
településen nem tudja felvállalni, vezető kollégát fog megbízni. Vagyon vonatkozásában csak használati 
joga van mindenkinek, ott lévő irodákat egyéb célokra is használják. A rezsi elkülöníthető, ott keletkező 
rezsiköltségek a saját önkormányzat kiadásai, ingatlanokat beadják a hivatalhoz. Amennyiben mind a négy 
település Képviselő-testülete elfogadja a megállapodást, a Magyar Államkincstárhoz eljuttatják a 
megállapodást, benyújtják a Celldömölki Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát, valamint az új Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát. Az közös önkormányzati hivatal 2013. január 1-étől fog működni. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatokat hozta: 
 
 262/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező 
tartalommal Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Mersevát Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ostffyasszonyfa Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete között megkötött megállapodást 
közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 263/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező 
tartalommal a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát.   
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Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 264/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület jóváhagyta Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala 
megszüntető okiratát a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal.  
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Óvodára vonatkozó Intézményfenntartó Társulás létrehozása. 
 

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

1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a törvény kötelezte őket, hogy azokat a közoktatási 
feladatokat, amelyek állami fenntartásba kerülnek ki kell venni a megállapodásból. Az a döntés 
született, hogy a megállapodást nem módosítják, hanem megszüntetik, melyet valamennyi 
önkormányzat megtett. Ezt követően csak az óvodai nevelő tevékenységre vonatkozóan új társulást 
hoznak létre. A köznevelési intézményfenntartó társulásról szóló megállapodás a törvény rendelkezései 
szerint került elkészítésre, 2013. január 1-én fog hatályba lépni elfogadás után. Az érintett településen 
feladatot ellátó jegyzőkkel egyeztetett a megállapodás tartalmáról. A társulásban résztvevő 
önkormányzat a határozatokat megküldték, a megállapodásban foglaltak számukra elfogadhatóak. A 
társult tagok ugyanazok, akik korábban is részt vettek az óvodai társulásban. A finanszírozás módja, 
ami mindenki számára fontos, hasonlóan működne, mint az előző. A koncepcióban továbbra is 
megállapítanának egy gyermek utáni összeget. Becsült feladatalapú finanszírozási rendszer, ami 
alapján az óvodai létszám, óvónői személyzet alapján ad az állam finanszírozást. Nagyságrendi 
számokkal számolva 800.000 – 1.000.000 forint között lenne, amit az óvoda működéséhez hozzá 
kellene tenni. Remélik, hogy a tavalyi hozzájárulási összeg jelentősen lecsökken. 
Amennyiben a társulás valamennyi tagja el tudja fogadni, aláírhatják a megállapodást és továbbítani 
lehet a Kormányhivatalba és 2013. január elsejétől kezdődhet ennek a megállapodásnak a 
működtetése.  
 
 2./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Látja az előterjesztésből, hogy Tokorcs is ebben a társulásban részt vesz, 
ugyanakkor a bölcsődei ellátás tekintetében nem.  
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 3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Ez a társulás a közoktatási intézmények fenntartására vonatkozik, a 
Népjóléti Szolgálatra vonatkozóan másik megállapodás van. Az óvoda működtetése, fenntartása kötelező 
önkormányzati feladat volt eddig is, a továbbiakban is az maradt. Települések kénytelenek részt venni, 
bölcsődénél más a szabályozás, nem muszáj intézményt fenntartani. Azok a települések léptek be, akik 
tudták vállalni a fizetést. Szociális feladatellátást ez a megállapodás nem érinti. Június 30-áig azt is felül kell 
vizsgálni, kezdeményezhetik az ő belépésüket. Arra azt is látják, hogy a népjóléti feladatellátás hogyan 
változik a jövőben.   
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 265/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Celldömölk város, 
Kemeneskápolna, Kemenesszentmárton, Köcsk, Mesteri, Nemeskocs és 
Tokorcs községek köznevelési intézmény közös fenntartásában 
megállapodjanak.  
 
A Képviselő-testület jóváhagyta a Celldömölki Városi Óvoda fenntartására 
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
megállapodását. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
megállapodás aláírásával.  
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 

 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A 2012. évi pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
 Elmondta, hogy a pénzügyi terv módosítására az önkormányzathoz 
érkezett központi források, központosított támogatások, normatív kötött támogatások és a Képviselő-testület 
korábbi döntései miatt szükséges módosítani. Az októberi normatíva lemondás következtében 19.306.000,-
Ft-ot kellett visszafizetni, ebből 10.659.000,-Ft a pszichiátriai betegek utáni lemondás, ami fedezetet jelentett 
volna a kölcsön visszatörlesztésére. Ezt a követelést kivezették a könyvelésből, 2013-ban újra betervezik és 
reméli, hogy a GYEMSZI fogja az önkormányzatot kártalanítani. Kiemelte a támogatásokat azzal 
kiegészítve, hogy elfogyott a polgármesteri hatáskörű támogatási keret. 
A Városgondnokság igazgatója a sági tigrisek által a sági tornacsarnok használatával kapcsolatban írt 
levelet. Ha a sági tigrisek mint helyi sportegyesület kerül támogatásra, ez alapján 33.866 forintról van szó, 
igazgató úr levele ennek ellentételezésére vonatkozik. 
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 2./ Danka Adél, a Városi Általános Iskola igazgatója: 
 
 8.500 e-Ft még a felsoroltakon kívül a fedezet nélküli számlák összege. 
Fenntartó-váltásból eredő végelszámolás következménye, olyan működtetéshez kapcsolódó számlák, 
melyeket az új fenntartó nem visz magával, mindenképpen itt marad az önkormányzatnál. 
 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 A ságiak a 20 százalékot fizessék, ez az összeg elfogadható. A Városi 
Általános Iskolának január elsejétől nulla lappal kell indulni. A decemberre vonatkozó számlák mindig 
átcsúsztak januárra. Úgy lehet számolni, hogy ebben az évben 13 hónap közüzemi számláit fizette az 
önkormányzat, nem 12 hónapét. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 266/2012. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Celldömölki 
Városi Általános Iskola részére 8,5 millió forint pótelőirányzatot biztosít 
közmű- és szállítói (élelmiszer beszerzés) tartozás fedezetére. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 6/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Pályázati lehetőség. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Városi tervezetőket javasolna megbízni és 2013. januárjában a 
közbeszerzési bizottság foglalkozhatna vele. 
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 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Kihangsúlyozta, hogy olyan pályázati konstrukció, amelyhez nem kell 
önrész, igaz az előkészítő munkának, szervezésnek van költsége, de ezt a kockázatot fel kell vállalni. 
Szakmailag meg kell nézni, hogy melyik helyiség hogyan bővíthető. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 267/2012. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Nevelési intézmények fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12) című 
pályázati felhívásra. A fejlesztéshez szükséges tervezés elkészítése helyi 
tervezők megbízásával történik. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a 
közterületek bontásáról szóló 26/2008. (IX.3.) számú önkormányzati 
rendelet 1. számú és 3. számú mellékletének felülvizsgálata. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy az előterjesztést a bizottságok nem tudták megtárgyalni, a 
Képviselő-testületnek kell kialakítani a véleményét. Egyrészt közterület-használat díjáról szól, másrészt piaci 
díjakról, ami szintén közterület-használati díjként jelentkezik. Városgondnokság vezetője nem javasolja a 
piaci díjakat megemelni. A 4.sz. melléklet az alkalmazott díjak vonatkozásában tartalmaz javaslatokat. A 
közterület-használati díjak vonatkozásában nincs javaslat. Látni lehet, hogy a bevételek közterület-
használati díjban alacsonyabbak, mint az előzőekben. 2010. kiemelkedő év volt a választások miatt több 
díjat fizetnek be mindig a résztvevők.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Mivel a bizottságok nem tudták megtárgyalni az előterjesztést azt 
javasolta, hogy a közterület-használati díjak 2013. január 1-étől változatlanul maradjanak és március 1-ére 
kidolgozzák az új javaslatot. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 268/2012. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a 26/2008.(IX.03.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést készítse 
elő, és a következő soros bizottsági ülésre terjessze elő véleményezés 
miatt. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 7./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Tájékoztatás a 2013. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjról. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Piri Balázs, a Kemensvíz Kft. ügyvezető igazgatója: 
 
 Tájékoztatásul elmondta, hogy a Kemenesvíz Kft. elkészítette jövő évi 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjakról a tájékoztatót. A víziközmű törvény értelmében 2013. szeptemberig 
nem emelhetnek sem ivóvíz, sem csatornaszolgáltatási díjat, sem alapdíjat. Költségeik ebben az évben is 
folyamatosan emelkedtek, egyetlen kivétel a villamos energia, ahol jelentős árcsökkentést tudtak elérni. A 
következő évben is emelkedni fognak rezsiköltségeik, itt is kivétel lesz a villamos energia, további csaknem 
kétforintos csökkentést tudtak elérni. Közbeszerzési pályázaton vett részt a Kft, környező víziközművekkel 
együtt pályáztak.  
Elkészítette az előzetes mérleges, kiindulópont az idei I-X. hónap tényszámai. Várható nyereségük terven 
felül lesz, mintegy 3 millió forinttal magasabb eredményt fognak elérni várhatóan. Köszönhető ez a jelentős 
egyéb vállalkozási munkáknak, illetve a takarékos gazdálkodásnak is. 2013. évben nem emelhetnek díjakat, 
ugyanakkor jelentős költségnövekedés lesz. Az Országgyűlés elfogadta a közműadót. A városban 102.344 
méter vezetékszakaszra méterenként 125 forint adót kell fizetni az üzemeltetőnek, mely összesen 
12.793.000,-Ft-ot jelent. Tovább növeli a költségeket a felhasználói egyenérték után az Energiahivatalnak 
fizetendő hatósági díj, melynek éves mértéke 1.814.400,-Ft. Összesen 14,5 millió forintos költségnövekedés 
várható, ezzel szemben árbevétel növekedés szinte kizárt. További költségeket nem tudnak csökkenteni, ha 
személyi állományuk ezen a szinten marad, jövő évben több mint kétmillió forint veszteség várható a 
társaságnál.  
 
 2./ Söptei Józsefné alpolgármester – a Kemenesvíz Kft. Felügyelő 
Bizottságának elnöke: 
 
 Ügyvezető igazgató által elmondott számokból látható, hogy 2012. évi 
feladatait jól végezte el a társaság, pozitív eredményt ér el. Azért lényeges a mai tájékoztatója az 
önkormányzat, a lakosság számára, mert tudja azt, hogy a 2013. évi költségvetésnél kell számolnia olyan 
terhekkel, amit a lakosságra nem lehet áthárítani. Olyan adó jelenik meg két összetevőből a társaság felé, 
amit a jelen árszint befagyasztásával nem tud fogni kigazdálkodni. Átlagon felüli (8 millió és 12,5 millió forint) 
adó jelenik meg, látszik, hogy 6,5 millió forint ami gyakorlatilag hiányzik. A költségvetési év tervezésénél 
meg kell találniuk a lehetőséget, hogy a 2013. évi költségvetésben szerepeltetett nyereség legyen 
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elkülönítve a következő év várható veszteségére. Látható, hogy negatív gazdálkodás fog bekövetkezni, ha 
nem lesz változás ebben a kormány részéről.  
 
 3./ Piri Balázs, a Kemenesvíz Kft. ügyvezető igazgatója: 
 
 A Dr. Géfin tér 10. szám alatti ügyfélszolgálati iroda bérleti díja pár-
százezer forintos kiadást jelent, esetleg ezzel tudja csökkenteni a költségeket. Megköszöni, ha a nyereség a 
társaságnál maradna, a felsorolt adókat ki kell fizetni, így nem lennének fizetési gondjai a cégnek.  
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Ígéretet tett arra, hogy a költségvetés készítésénél a 2012. évi 
eredményre tett javaslattal foglalkozni fognak. Javasolta, hogy a Képviselő-testület fogadja el az ügyvezető 
igazgató beszámolóját. 
 
 5./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Az ügyvezető igazgatót arra kérik, hogy az eddiginél is takarékosabb 
gazdálkodást folytatva próbálja meg a hiányt mérsékelni, csökkenteni. Szintén a tájékoztató elfogadását 
javasolta. 
 
 6./ Piri Balázs ügyvezető igazgató: 
 
 Mersevát, Kemenesszentmárton és Kemenessömjén községekből 
fogadnak idegen szennyvíz-iszapot. A befogadott szennyvíz kezelési díját 4.400,-Ft+ÁFA/m3-ről javasolja 
2013-ban 4.840,-Ft+ÁFA/m3-re megemelni. Ez tíz százalékos emelést jelent. 
  
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2012.(XII.20.) rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 
38/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 269/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület a Kemenesvíz Víziközmű Kft. ügyvezető 
igazgatójának beszámolóját a 2013. évi ivóvíz- és 
csatornaszolgáltatási díjról elfogadta. 
 

2. A Képviselő-testület Mersevát, Kemenesszentmárton és 
Kemenessömjén szennyvíztisztítóiból befogadott szennyvíz kezelési 
díját 2013. január 1-ével 4.840,-Ft+ÁFA/m3 árban állapítja meg. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal, illetve 2013. január 1. 
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 8./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Kemenes Vulkán Park szennyvízelvezetése. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Piri Balázs, a Kemenesvíz Kft. ügyvezető igazgatója: 
 
 Az előterjesztést nem tartja szükségesnek kiegészíteni, minden leírásra 
került. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte az ügyvezető igazgatót, hogy munkatársainak tolmácsolja az 
önkormányzat köszönetét munkájukért. 
 
 3./ Piri Balázs ügyvezető igazgató: 
 
 Megköszönte a Képviselő-testület egész évi munkáját, szakmailag 
alátámasztott határozatait, ehhez az eredményhez hozzájárultak munkájukkal. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 270/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a Kemenes Vulkán Park szennyvízcsatorna bekötését 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján 2013. 
január 01-től tulajdonába veszi, majd ezt a Kemenesvíz Kft. részére 
üzemeltetésre átadja. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 9./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Veszprém Észak és Celldömölk vontatási célú villamos alállomásokon 
térfigyelő rendszer telepítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A híradásokból mindenki láthatta, hallhatta, hogy milyen rongálások, 
lopások történnek a vasútvonalak mentén. Szeretnének térfigyelő rendszert kiépíteni ezen a szakaszon is, 
elsősorban a volt rakodó területén („B” típusú kocsijavító környékén) történne meg. Több önkormányzati utat 
is érint, aminek használatához tulajdonosi hozzájárulást kell adni.  
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 271/2012. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a MÁV Zrt. részére a „Veszprém Észak és Celldömölk 
vontatási célú villamos alállomásokon térfigyelő rendszer telepítésének” 
terveihez a Celldömölk, 0340/2. hrsz-ú és a 2912/5. hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan (földút) vonatkozásában tulajdonosi 
hozzájárulását megadja. A kivitelezés megkezdése előtt az önkormányzati 
utakra vonatkozóan bontási engedélyt kell kérni a Műszaki Osztálytól. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
 10./ NAPIRENDI PONT: 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzat 
rendelet módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Arról a fajta közgyógyellátási rendszerről van szó, amelyet önkormányzati 
rendelet állapít meg. Egyrészt jövedelemhatár, másrészt gyógyszerköltség vonatkozásában elég sokan 
kiesnek ebből a támogatásból, akik rászorultak lehetnének, sok gyógyszert fogyasztanak. Méltányosságból 
gondoltak egyfajta emelést mind jövedelemhatár, mind gyógyszerköltség minimumán. Az előterjesztésben 
leírásra került, hogy mennyi plusz közgyógy-ellátottat jelent, mintegy fél millió forint többlettel terhelné az 
önkormányzat költségvetését. 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 A költségvetését minden település próbálja fogni, de kérte, hogy legyen 
ennyi szociális érzékenysége az önkormányzat, hogy ezt a rendeletmódosítást támogatja. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
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Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2012.(XII.20.) önkormányzati  rendelete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) számú rendelet 
módosításáról. 

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

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési 
szolgáltatás működtetéséről szóló rendelet módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A szociális törvény szabályozza az adósságkezelési szolgáltatás 
működtetését. Ellentétes volt vele a rendeletünk, emiatt szükséges a módosítás. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociálisan hátrányos 
helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás 
működtetéséről 2/2010.(I.29.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról. 
 

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

Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlése. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 272/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárulását adja és kéri a földhivatali ingatlan-
nyilvántartást, hogy a Celldömölk, Hegyi u. 41. szám alatt található 
2274/7 hrsz-ú ingatlanra – Piller József és felesége Pillerné Kovács 
Andrea, illetve Celldömölk Város Önkormányzata között létrejött 
5686/2004. számú Szociális támogatás és kölcsönszerződés alapján 
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– Celldömölk Város Önkormányzata javára 200.000,-Ft 
kamatmentes kölcsön, valamint 500.000,-Ft vissza nem térítendő 
támogatás erejéig bejegyzett jelzálogjog, terhelési és 
elidegenítési tilalom törlésre kerüljön. 
 

2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja és kéri a földhivatali ingatlan-
nyilvántartást, hogy a Celldömölk, széchenyi u. 2/B. III/9. szám alatt 
található 546/A/39 hrsz-ú ingatlanra – Gönye Attila és felesége 
Gönyéné Mendel Hajnalka, illetve Celldömölk Város Önkormányzata 
között létrejött 1398-2/2002. számú Szociális támogatás és 
kölcsönszerződés alapján – Celldömölk Város Önkormányzata 
javára 500.000,-Ft kamatmentes kölcsö, valamint 300.000,-Ft 
vissza nem térítendő támogatás erejéig bejegyzett jelzálogjog, 
terhelési és elidegenítési tilalom törlésre kerüljön. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 13./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójára benyújtott kérelmek elbírálásáról. 
 

 Előadó: Nagyné Ferencz Mirtill bizottsági elnök 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a Humán Szolgáltatások Bizottsága átruházott 
hatáskörben döntött a pályázatokról. Hozott döntéséről köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. A 
bizottság két ülésén is foglalkozott a pályázatokkal, második ülésén egyesével végignézte valamennyi 
pályázatot, a pályázó adatát, szociális rászorultságát és minden körülményt, amit a pályázó a kérésében 
megjelölt. Kétféle típusra lehetett pályázni, az „A” típusú a felsőoktatásban résztvevők, a „B” típusú a 
középiskolában utolsó évfolyamon tanulók kérhetik. 5.000 és 1.000 forint közötti összegekről döntött a 
bizottság, összesen 78 fő „A” és 3 fő „B” típusú támogatásban részesült. Minden egyes pályázó értesítve 
lesz a támogatás összegéről. 
 
 2./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 
 Ő is megerősítette azt, hogy a bizottság igyekezett nagyon részletesen, 
személyenként a szociális hátteret is átbeszélni. Megköszönte az oktatási szakreferens felelősségteljes 
munkáját, mely segítette a bizottság tagjait a helyes döntés meghozatalában. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 273/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Humán Szolgáltatások Bizottsága 
átruházott hatáskörben – a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójára benyújtott kérelmek elbírálása 
ügyében – hozott döntéséről szóló tájékoztatót. 

 
Felelős:  Nagyné Ferencz Mirtill, a bizottság elnöke 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 14./ NAPIRENDI PONT: 
 

Lakossági hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 
meghosszabbítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 274/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Celli Huke Kft-
vel a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés egy évvel 
történő meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítást aláírja. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 15./ NAPIRENDI PONT: 
 

Városi honlap működtetése. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Arra tett javaslatot az előterjesztésben, hogy 2013. január 1-étől a Városi 
Televíziót bízzák meg a városi honlap működtetésével, folyamatos frissítésével. Bizonyos információkat 
továbbra is a városnak kell biztosítani. Ez alapján módosítja a Városi Televízió a tevékenységi körét. 
  
 A képviselő-testület az elhangzott javaslatok alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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 275/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület 2013. január 1-től megbízza a Városi Televízió 
Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft-t a városi honlap 
működtetésével, a honlap tartalmának folyamatos frissítésével a 
média kft-t és Celldömölk város Polgármesteri Hivatalát bízza meg. 
 

2. A Képviselő-testület módosítja a Városi Televízió Celldömölk 
Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződését, tevékenységi körét 
bővítve honlap-működtetéssel. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Lengyel László ügyvezető igazgató 
 
Határidő:  azonnal, illetve 2013. január 1. 

 
 
 16./ NAPIRENDI PONT: 
 

Vagyonátadás. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Szóbeli előterjesztés. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK:  
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
 Elmondta, hogy a Képviselő-testület 2012. november 28-án hozott 
220/5/2012. határozatával döntött arról, hogy a Celldömölki Városi Óvoda feladatai kiegészülnek az Árpád u. 
33. szám alatti konyha üzemeltetésével. Emiatt szükséges a vagyonátadás. 
  
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 276/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület felkéri a Celldömölki Városi Általános Iskolát, hogy az 
Árpád u. 33. szám alatti konyha eszközeit (gépeit, eszközeit, bútorait) 
térítésmentesen adja át a Celldömölki Városi Óvoda részére.  

 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Danka Adél igazgató 
  Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezető 
 
Határidő:  azonnal 
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 17./ NAPIRENDI PONT: 
 

Egyebek. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület a Városi Televízióval 
közösen az idei évben is adomány-gyűjtő akciót szervezett az ünnepek előtt, melyhez a Máltai 
Szeretetszolgálat helyi csoportja is csatlakozott. December 22-én szombaton 9-11 óra között a Művelődési 
Központba várják az adományokat, melyeket a Máltai Szeretetszolgálat december 24-én az ételosztás 
alkalmával ad át a rászorultaknak. 
 
 2./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 December 22-e után szenteste napján már nyolc éve a Máltai 
Szeretetszolgálat Celldömölki Csoportja „ingyen-konyhát” üzemeltet. Az idén a volt polgármesteri hivatal 
épületében lesz, 11 órától 13 óráig fogják üzemeltetni a konyhát, aki egy kis melegségre vágyik, szeretettel 
várják. Mindenkinek áldott, békés, boldog karácsonyt kívánt! 
 
 3./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítették az Együtt Celldömölk 
Városért Egyesület jótékonysági hangversenyét, mindenkinek, aki a jótékonysági vásárban az iskolák, 
óvodák, mozgássérültek által készített ajándéktárgyakat megvásárolták, és segítettek azokon a szegény 
családokon, akiknek a holnapi nap fogják az élelmiszer-csomagokat kiszállítani, melyeket a bevételből 
állítottak össze. Holnap tizenkét családnak boldog karácsonya lesz. Nincs vége az adventnek, az utolsó 
gyertyagyújtás szép körülmények között lesz szombaton 16 órától, várják az egyházak képviselőit, 
polgármester urat, Soltis Lajos Színház betlehemes előadást fog biztosítani, Süle Ferenc karnagy által 
vezetett Liszt Ferenc Vegyeskar fog ünnepi műsort adni, utána zenés karácsonyváró lesz a Szentháromság 
téren. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Felhívta a figyelmet Magyar Tibor és Nagy Antal által a piac területén 
szombaton 10-14 óra közötti időszakban az ingyenes ételosztásra.  
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánt minden városlakónak, kistérségben élőnek. Mindenkinek jó 
egészséget és munkahelyet kíván, és boldog új évet.                                                                                                              
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, a Képviselő-testület 2012 
utolsó nyílt ülését bezárta. Bejelentette, hogy a Képviselő-testület 10 perc szünet után zárt ülés keretében 
folytatja munkáját. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester 
 


