
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
      POLGÁRMESTERI HIVATALA 

 
 
 
 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 27-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 
 
 
 52/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

1.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a jelenlegi szolgáltatóval 
fennálló közszolgáltatási szerződés megszüntetésének napja – a 
közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása miatt – 2012. április 
15. napra módosuljon. 

 
2.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat a 2012. április 

15-től – 2012. augusztus 31-ig terjedő időre – a Pécz Cecília 
ügyvezető által képviselt – Kemenesalja Busz Kft.-vel kössön 
közszolgáltatási szerződést az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítás feladatának ellátására. 
A közszolgáltatási szerződés a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 Felelős:  Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor jegyző 
 
 Határidő:  2012. április 15. 
 
 
 
 
 
Celldömölk, 2012. március 27. 
 
 
 
 
 
        Farkas Gábor 
             jegyző 
 
 
 
 
 
 



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
      POLGÁRMESTERI HIVATALA 

 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 27-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 53/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

 A Képviselő-testület a 2012. évi út-híd szakfeladatból az alábbi feladatok 
elvégzését határozta meg: 

  
1.) Kinizsi u. járda építés (kb. 300 m2 térkő burkolat anyag + díj) 2011. év 

végén lett megrendelve a térkő burkolat a járda építéséhez és 2012. 
januárjában került kifizetésre az anyagra 1.470 e.Ft, ami 648 m2 térkő 
burkolat mennyiségre elegendő, így az idei út-híd keretben lett 
elszámolva az anyagvásárlás)   2.800 e.Ft 
 

2.) Földútfenntartás mart aszfaltos kivitelben 550-600 m2 felületen 
2.000 e.Ft 
 

3.) Kátyúzási feladatok     3.000 e.Ft 
 

4.) Ifjúság tér forgalmi rend kialakítása      165 e.Ft 
Ifjúság tér útburkolati jelek festése      150 e.Ft 
Ifjúság tér sebességcsökkentő küszöb elhelyezése    120 e.Ft 
 

5.) Kodály Zoltán lakótelep forgalmi rend kialakítása 1.000 e.Ft 
 

6.) Temesvár u. aszfaltburkolat megerősítése 
(a kivitelező részéről 1.052 e.Ft, a műszaki ellenőr részéről 1.052 e.Ft 
és a tervező részéről 127 e.Ft, azaz összesen 2.231 e.Ft kerül 
átutalásra az önkormányzat számlájára. A munka elvégzésének teljes 
költsége 4.700 e.Ft. Az átutalt összegek után az önkormányzatra eső 
rész:      2.470 e.Ft 
 

7.) Gimnázium és a Polgármesteri Hivatal, valamint a Polgármesteri 
Hivatal és a Hollósy tér felé kitaposott járda kiépítéséhez térkő 
vásárlása         220 e.Ft 
 

8.) Az út-híd szakfeladatra fordítható összegből megmaradt 3.690.000,-
Ft-ra az Alsósági-Izsákfai Részönkormányzat tegyen javaslatot. 
 

Határidő: azonnal 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Celldömölk, 2012. március 27. 
 
 
        Farkas Gábor 
             jegyző 



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
      POLGÁRMESTERI HIVATALA 

 
 
 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 27-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 
 
 
 
 54/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

 A Képviselő-testület a felújított Szentháromság téren elhelyezendő 2 db 
pavilon építtetőjének, üzemeltetőjének kiválasztására pályázatot ír ki. 
 
A pályázati kiírás a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős:  Farkas Gábor jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
Celldömölk, 2012. március 27. 
 
 
 
 
 
 
        Farkas Gábor 
             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
      POLGÁRMESTERI HIVATALA 

 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 27-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 
 55/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

1.) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó előirányzatból elnyerhető támogatás 
igénybevételére „Iskolai sportolási feltételek javítása” címmel. A 
Képviselő-testület a 24.999.472,-Ft összköltségű pályázathoz 
szükséges 4.999.895 forint önerőt biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 

2.) A Képviselő-testület a 49/2012. (III.12.) számú határozata 1.) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: Celldömölk Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
előirányzatból elnyerhető támogatás igénybevételére a 
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” 
címmel. A Képviselő-testület a 10.720.069,-Ft összköltségű 
pályázathoz szükséges 2.144.014,-Ft önerőt biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
3.) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez az 
Országos pályaépítési program keretében egy 20x40 méter és 
105x68 méter méretű műfüves pálya megvalósítására. 
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 26.900.000 
forint összegű bérleti díjat az éves költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület a műfüves pályák megvalósításának 
helyszíneként az 1422 hrsz-ú Sporttelep területét jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
 



 
4.) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy az Országos Pályaépítési Program keretében 
tervezett sportpályák megépítéséhez szükséges saját forrás 
csökkentése érdekében támogató partnereket vonjon be. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 

 
 
Celldömölk, 2012. március 27. 
 
 
 
 
 
 
        Farkas Gábor 
             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
      POLGÁRMESTERI HIVATALA 

 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 27-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 
 
 
 56/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  
 A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi módosításokat: 
 

1. A Képviselő-testület Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalának 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítsa: 
3./ jogszabályban meghatározott közfeladata az alábbi szöveggel 
egészül ki: 
Az önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának 
lebonyolításával kapcsolatos feladatok. 
4./ pontban az alaptevékenységének szakfeladatait az alábbiakban 
határozza meg: 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
812000 Takarítás 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európa parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841403 Város,- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi 
igazgatása  
 
2. A Képviselő-testület Celldömölk Város Önkormányzata által ellátott 
alaptevékenységek szakfeladatait az alábbiakban határozza meg: 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
412000 Lakó- és nem lakó épület építése 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 



610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 
üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési 
támogatása 
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális 
ellátásának komplex támogatása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
932918 Mindenféle máshova nem sorolható szabadidős szolgáltatás 
932919 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
Celldömölk, 2012. március 27. 
 
 
 
        Farkas Gábor 
             jegyző 
 



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
      POLGÁRMESTERI HIVATALA 

 
 
 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 27-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 
 
 
 
 57/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
  

 Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenes 
közterület-foglalási engedélyt ad Kuckár Józsefné Celldömölk Sági utca 
210. szám alatti lakos részére 2012. április 7-én1400 órától 2012. április 9-
én 2000 óráig a Lottózó előtti parkoló területére az ugráló, csúszda, 
meseország felállításához. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
    
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
Celldömölk, 2012. március 27. 
 
 
 
 
 
 
        Farkas Gábor 
             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


