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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. 
február 14-én 1400 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: 
 
 Dr. Várnai Levente képviselő 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Gecse József – Járási Hivatalvezető, Szabó Ferenc – Boba Község 
polgármestere, Gasztonyiné Fódi Zita – a Celldömölki Városi Óvoda vezetője, Csizmaziáné Hubert Mária – 
a Népjóléti Szolgálat igazgatója, Pálné Horváth Mária – a Humán Szolgáltatások Bizottságának tagja és a 
KMKK igazgatója, Bakó István – a Városgondnokság igazgatója, Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető, Dummel 
Ottó – műszaki osztályvezető, Tulok Gabriella oktatási szakreferens, Finta Krisztián – a Celldömölki Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozója, Dr. Györéné Losoncz Andrea – az Új Kemenesalja főszerkesztője, Vajda 
Zsuzsanna – a Városi Televízió szerkesztője, Sebestyén Vilmos – a Jobbik Magyarország képviseletében. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 11 
képviselő közül 9 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Dr. Várnai Levente jelezte, hogy 
betegsége miatt nem tud részt venni a Képviselő-testület ülésén. (Horváth Melinda képviselő az 1. napirendi 
pont tárgyalása után érkezett.) 
 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület 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./ 2013. évi pénzügyi terv (1. olvasat). 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ A Kemenesvíz Kft. 2013. évi rekonstrukciós munkái. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
4./  A Kemenesvíz Kft. Alapító Okiratának módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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5./ Soltis Színház kérelme. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
6./ Pályázati lehetőségek. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
7./ A Népjóléti Szolgálat Szakmai Programjának, Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
8./ Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti 

terve. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
9./ „Freestyle” pályaelemek beszerzése, legyártása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
10./ Az intézményi gyermekétkeztetési díjak megállapítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
11./ A 2013. évi városi nagyrendezvények terve. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
12./ A 2012. évi pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
13./ Tájékoztatás a devizahitelek mérlegfordulónapi értékeléséről. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 

 
14./ Két városrész közti nagyméretű műfüves pálya építéséhez 

kapcsolódó telekalakítási ügy. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
15./ A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a 

közterületek bontásáról szóló 26/2008.(IX.3.) sz. önkormányzati 
rendelet 1. számú és 3. számú mellékletének felülvizsgálata. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
16./ Közútkezelői hozzájárulások. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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17./ Dr. Géfin tér 7. szám alatti önkormányzati helyiség értékesítése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
18./ Háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok kérelme. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
19./ Látvány-csapatsport támogatása (TAO program). 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
20./ Lejárt bérleti szerződések. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
21./ Tájékoztatás fakivágási ügyről. 
 
 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 

 A képviselő-testület 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 
 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A két ülés között történtekről az alábbiakban tájékoztatta a 
képviselőtestületet: 
 
Január: 
 
3. Részt vett a járási hivatal ünnepélyes átadásán, ahol Harangozó Bertalan megyei kormánymegbízott 

és Gecse József járási hivatalvezető mellett köszöntötte a hivatal dolgozóit.  
4. A Kemenesaljai Egyesített Kórházban köszöntötte az év első napjaiban született gyermekeket. Az 

elsőként született sárvári baba mellett két celldömölki újszülöttet és édesanyjukat is üdvözölte. 
9. Söptei Józsefné alpolgármester Csilléry Bélával, a MÁV Zrt. Szombathelyi Területi Kirendeltség 

osztályvezetőjével egyeztetett a „Parkolj és utazz!” pályázattal kapcsolatban. 
10. Délelőtt a Vasivíz Zrt. vezetőivel folytattak tárgyalást a vízszolgáltatással kapcsolatban, délután pedig 

az art mozi jövőbeni működéséről tartottak egyeztetést. 
15. Szentgotthárdon vett részt tapasztalatcserén a társasági adóhoz kapcsolódó pályázatról. 
25. Az autómosó melletti szabad önkormányzati területet ajánlották ki befektetőknek, akik benzinkút 

telepítését tervezik a telekre. 
 Ma érkezett tőlük egy levél, hogy a 668/37 Hrsz-on szereplő beépítetlen területre az önkormányzat 

által meghirdetett négyzetméter áron benyújtják vételi igényüket. Ha a szakhatóságok hozzájárulnak, 
bekövetkezik az elvi hozzájárulás, meg fogják venni ezt a területet és megépítik a benzinkutat.  
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28. Nádasdy Lajos lelkészt, helytörténészt köszöntötték századik születésnapja alkalmából Farkas Gábor 
jegyző úrral. 

 
Február: 
 
2. A Vulkán Sport Egyesület előző évi tevékenységüket bemutató rendezvényen vett részt Söptei 

Józsefné alpolgármesterrel és Farkas Gábor jegyzővel. 
4. Az alsósági-izsákfai részönkormányzattal az önkormányzat 2013. évi költségvetésének egyeztetését 

tartották. 
6. A Nyugdíjas Vasutas Klub évnyitó rendezvényére volt hivatalos. 
7. A Vas Megyei Közgyűlés pénzügyi bizottságának soros ülésén vett részt. 
8. Dr. Takács Árpád, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója járt nála bemutatkozó 

látogatáson. 
 A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola gimnazistáinak szalagavató ünnepségén 

köszöntötte a végzősöket. 
9. Karádi Mihály bizottsági elnök képviselte a városvezetést és köszöntötte a végzősöket a Berzsenyi 

Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola szakképzős tanulóinak szalagavató ünnepségén. 
 Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető és Nagyné Ferencz Mirtill képviselte a városvezetést a 

Celldömölki Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alsósági Tagiskolájának szülői 
munkaközösség által szervezett bálján. 

 Szarvaskenden Böllérversenyen és Gasztronómiai Fesztiválon vett részt egy celldömölki csapat 
Söptei Józsefné alpolgármester vezetésével. 

11. Keresztes Istvánnal, Jánosháza polgármesterével tartottak megbeszélést a közös önkormányzati 
hivatalokkal kapcsolatban. 

12. Budapesten az Országos Tervtanácsnál jártak egyeztetésen a gólyafészkes házat illetően. 
13. A CVSE sportlétesítmény fejlesztéséről és a József Attila u. 2. számú épület mellé tervezett 

sportcsarnok építésével kapcsolatban tartottak egyeztetést. 
14. Délelőtt a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft felügyelőbizottsága ülésezett, melyről 

Karádi Mihály képviselő ad tájékoztatást. 
 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 

   Az Alsósági Tagiskola szülői munkaközössége által szervezett farsangot 
dicsérte. Gratulált a gyerekeknek, felkészítő pedagógusoknak, a szülői munkaközösség tagjainak. Igazi 
karneváli hangulat, fergeteges parti volt, csodálatos élményben volt részük. Megragadta az alkalmat, hogy a 
város lakosságát tisztelettel meghívja a február 19-én és 20-án a Kemenesaljai Művelődési Központba a 
Celldömölki Városi Általános Iskola gyerekeinek farsangi műsorára. 
 2./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
 Csatlakozott képviselőtársa dicsérő szavaihoz, Ő is részt vett ezen a 
bálon, ahol farsangi hangulat uralkodott. A tagiskola igazgató asszonyának személyesen is kifejezte 
csodálatát, évről-évre csodálatosabb műsort adnak. A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola 
szalagavatóján személyes érintettség révén volt szerencséje részt venni. Ott is színvonalas, könnyekig 
megható műsort láthatott a közönség. Tisztelet és megbecsülés illeti a gimnázium tanári karát és a végzős 
diákokat. 
   
 3./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Egy információt közölt a Széchenyi utca 52-54. számú ház lakóival, a 
csapadék-elvezetés megrendelésre került, a havazás miatt nem lehetett kivitelezni, a Kemenesvíz Kft. 
hóolvadás után megkezdi a munkálatokat. Ehhez a lakók türelmét kéri. 
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 4./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 A Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. felügyelőbizottsági 
üléséről adott tájékoztatót, ahol megvitatták a társaság 2013. évi üzleti tervét, melyet kisebb módosításokkal 
elfogadtak. A 2013. évi összes kiadás nagyságrendileg 186 millió forint, bevétele 131 millió forint, tulajdonosi 
pótlás 54 millió forint, így a 30 millió forint maximális önkormányzati hozzájárulás nem kerül teljes 
egészében átutalásra. Kérdésükre elmondták, hogy a kemping a tervek szerint július végén fog teljesen 
üzembe állni, a szálloda építését az év végén, december környékén fogják befejezni, az ünnepekre be 
tudják üzemelni. A fürdő átépítését – mivel nagy belső átépítés fog történni – kora őszi időben kezdik meg, 
hogy a júliusi – augusztusi főszezonban teljes üzemben tudjanak működni. A Kft. két részletben szeretett 
volna belépődíjat emelni, a javaslatot a felügyelőbizottság nem fogadta el. Maximum öt százalékos emelést 
tudnak végrehajtani az év folyamán egy alkalommal. Konszenzus alapján a felügyelőbizottság elfogadta a 
Kft. 2013. évi üzleti tervét. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte Gecse József Járási Hivatalvezetőt, aki a város lakosságának 
ad tájékoztatót. Utána Szabó Ferenc Boba Község polgármestere szeretne szólni. A járás 28 települése 
Boba kivételével már alakított közös önkormányzati hivatalt. 
 
 6./ Gecse József Járási Hivatalvezető: 
 
 Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az ülésen megjelenteket és 
mindazokat, akik a televízión keresztül nyomon követik az ülést. Azzal kereste meg a város polgármesterét, 
mint ahogy a járás összes polgármesterét, kapjon lehetőséget, hogy néhány gondolatot megosszon a járási 
hivatalról. Ebben két dolog motiválta. Egyik az, hogy a járások kialakításában az adott települések felső 
vezetése tevékenyen részt vett, részletesen ismerik, bővebb információval rendelkeznek, mint az adott 
testületi tagok. A testületi tagokat, mint ahogy más ügyben megszólítják a lakók, előbb-utóbb a járási 
hivatallal kapcsolatban is megtörténik ez a megszólítás. A másik dolog, hogy tulajdonképpen közös a 
feladatuk olyan szinten, hogy akár járás, akár önkormányzat, alapfeladatot lát el, az a feladata 
mindegyiküknek, ki-ki hatáskörében államigazgatási ügyekben a településen élőket kiszolgálja. A járások 
kialakítása több év óta tartó reformok részét képezi. Első lépésként a minisztériumi szerkezet, második 
lépésként a kormányhivatal létrehozása, harmadik lépésként a járási hivatalok kialakítása. Csak 
államigazgatási ügykörhöz tartozó hatásköröket vettek át, minden más önkormányzati hatáskörben maradt. 
A celldömölki járáshoz 28 település több mint  24.000 fő, aki az illetékességi területéhez tartozik. Vas megye 
hét járásából mind település, mind lakosságszámban a negyedik helyen szerepel. A törzshivatal két 
osztályból, egyrészt hatósági, másrészt okmányirodai osztályból áll. Ezekhez a feladatokhoz csatlakozik 
még a szociális és gyámhivatal, a földhivatal, munkaügyi központ, illetve élelmiszerbiztonsági lánc és 
állategészségügyi szolgálat. Szervesen hozzátartozik a települési ügysegédek rendszere, mely a járáshoz 
tartozó kistelepülések lakosságát érinti. Lényege az, hogy ezzel az átalakítással nem szabad eljutni oda, 
hogy ne legyen elérhető közelségben az az államigazgatási feladat, amit eddig az önkormányzatok, jegyzők 
tudtak intézni. A települési ügysegédek 23 településen kint vannak, meghatározott bázistelepülésekről adott 
ügyfélfogadási időben elérjék, hogy megadják a segítséget az ott élőknek, ami az ő igényükhöz, járási 
feladatellátáshoz tartozik. Leggyakoribb feladatok: okmányirodai feladat, gyámügyi feladatok, szabálysértési 
ügyek intézése, került hozzájuk részfeladat, mint a különböző szociális, családtámogatási feladatok 
elbírálása, folyósítása. Felajánlotta a képviselő-testület tagjainak, hogy amennyiben igénylik egy bővebb 
részletes listát eljuttat a konkrét feladatokról. Megköszönte az eddigi együttműködést, és a további partneri 
viszonyt szeretne felajánlani egyrészt a testületnek, illetve a tagokon keresztül a város lakóinak egyaránt.   
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 7./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Megkérdezte, hogy milyen szociális segélyezés került át a járási 
hivatalhoz, milyen szakemberek végzik ezeket a szakfeladatokat, amelyek azelőtt az önkormányzathoz 
tartoztak. Akik átkerültek a járási hivatalhoz, kell-e vizsgát tenniük? 
 
 8./ Gecse József Járási Kormányhivatal-vezető: 
 
 Válaszában elmondta, hogy leggyakrabban előfordulók a gyámhivatalhoz 
kerülnek, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás, közgyógy-ellátási kérelmek. 
Az eseti segélyezések nem a járási hivatalnál vannak, amelyek önkormányzati hatáskörben, egyedi elbírálás 
alapján történnek, azok ott maradtak. A szakemberek ellátottságánál elmondható, hogy a települési 
ügysegédek, járási hivatal dolgozói a jogszabály tudásának birtokában vannak. Az ügysegédek minden 
nyomtatványt megkaptak, ami az előforduló segélykérelmek beadásához szükséges. Ügyintézők zöme 
korábban jegyzői feladatot látott el, addigi munkája során foglalkozott ezekkel az ügyekkel. Aki ténylegesen 
foglalkozik az elbírálással van olyan előképzettsége, ami garanciát jelent arra, hogy zökkenőmentesen zajlik 
a munka. Tekintettel arra, hogy az érkezők zöme az önkormányzattól érkezett hozzájuk, közigazgatási 
alapvizsgával, vagy szakvizsgával rendelkezik. Akik ezzel nem rendelkeznek azokat a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően meghatározott időn belül kötelezik ennek az elvégzésére. 
 
 9./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Köszönetet mondott a járási hivatalvezetőnek. Zökkenőmentes volt az 
együttműködésük. Ennek legelső megnyilatkozása a legelső súlyos hóhelyzet, közös együttműködéssel 
sikerült megoldani a város- városkörnyék gondjait. Köszönetet mondott azért is, ahogy ismertette feléjük, a 
város lakossága felé, könnyen megérthető változásokat, amelyek ügyintézési formákban vannak. Elfogadta 
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület február első keddjén tartandó értekezletre a meghívást, ahol nagy 
létszám előtt sokkal részletesebben mutatta be azt a feladatot, amelyet végeznek. Elsőként állt amellé a 
kezdeményezés mellé, amely a város, a 28 településének egészségügyi ellátásának javítását célozza. 
Miután a kórház szűkített funkcióval működik a szombathelyi Markusovszky Kórház kirendeltségeként, az 
ellátás így mind a városban, mind a huszonnyolc településben visszaesett, megnehezítve ezzel a kistérségi 
orvosi ügyelet munkáját, még jobban nehezítve a mentőállomás munkáját. Nagy a szállítási távolság, a 
betegség nem válogat, nemcsak munkaidőben fordul elő, hanem munkaidő után is, az éjszakai órákban, 
hétvégeken, ünnepnapokon. Ezeken a napokon Celldömölkön nincs, vagy nagymértékben esett vissza az 
orvoshoz jutás és gyógyulás lehetősége. Ebben a járásban is ugyanúgy emberek élnek, mint a 
nagyvárosokban, az esélyegyenlőséget megerősített orvosi ügyelet, illetve rohamkocsi három műszakban 
orvossal ellátott mentőszolgálat tudná biztosítani. Mint aki Ostffyasszonyfán korábban polgármester volt, 
még jobban érzi, hogy mit jelent a térségben a hétvégi ügyelethez, mentőhöz jutni. Elkészült a nyílt levél az 
egészségügyi kormányzat, országos mentőszolgálat vezetése felé, amelyben kérik, hogy rohammentővel 
lássák el a celldömölki mentőállomást. A szülészeten kívül aktív ellátás nem található. Most méginkább 
súlyossá vált a helyzet. Amikor meghirdette az esélyegyenlőséget a kormányzat az egészségügyben, 
oktatásban, elfeledkeztek arról, hogy ezek a kisebb települések nem álltak helyre. Ezt a nyílt levelet 
Celldömölk és a térség lakosaival szeretnék elfogadtatni, eljuttatni a döntési helyekre, ahol kifejthetik abbeli 
kérésüket, hogy ez a mentőállomás megerősítésre kerüljön, ne csak munkaidőben hétköznapokon legyen 
két mentő, hanem hétvégeken, éjszaka és ahol orvos is dolgozik. Kórházhoz jutás a város esetében 50 
kilométert jelent. Kéri, hogy mint a város első embere továbbra is támogassa ezt a kezdeményezést.  
 
 10./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Teljes mértékben egyetért az alpolgármester asszony által 
elmondottakkal, de pontosított, hogy munkanapon 8-16 óráig van nappali szolgálatos autó, a hét minden 
napjában van 24 órás szolgálatot ellátó mentőautó. A rohamkocsit esetkocsira javította, mivel a 
rohamkocsira aneszteziológus is szükséges, az esetkocsira orvos, vagy mentőtiszt. Hozzátette, hogy saját 
maga is szívesen adja a nevét ehhez a kezdeményezéshez. 
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 11./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
 Alpolgármester asszony és az egyesület alapgondolatával egyetért, 
helyesebbnek tartja azt, hogy esetkocsi legyen, amihez aláírását adja, az elsők között szeretne lenni. A 
háziorvosok elérhetőek kellenének, hogy legyenek 8-16 óráig, 16 órától másnap reggel 8 óráig a központi 
orvosi ügyeleten szinten állandóan, ha csak nincsenek kint betegnél. Olyan, hogy nem elérhető, vagy 
nehezen elérhető, nincs. A kórházban 24 órás sebészeti járóbeteg ellátás valamilyen formában megoldott, 
nem kell apróbb sebekkel, sérülésekkel a mentőszolgálatnak rohannia Szombathelyre. 
 
 12./ Fehér László polgármester: 
   
 Emlékeztetett arra, hogy az új mentőállomás avatásakor ígéretet kaptak 
arra, hogy Celldömölk kap egy esetkocsit, ami nem következett be. A kórház aktív ellátása megszűnt, a 
szülészet a Markusovszky Kórház szülészeti osztályának részlege. A belgyógyászathoz került bizonyos 
ellátási terület, a sebészeten pedig Dr. Kovács Zoltán által elmondottak. Jártak a Regionális Mentőszolgálat 
vezetőjénél, aki ígéretet tett arra, hogy amire bekövetkezik a kórház átalakítása, Celldömölkön lesz 
esetkocsi. Mentőállomásokat újítanak fel, mentőautókat vásárolnak, biztos abban, hogy segíteni fog, ha lesz 
egy felhívás és minél többen aláírják. Biztos, hogy erre a járásnak szüksége van. 
Megköszönte a járási hivatalvezető tájékoztatóját. Ígéretet tett arra, hogy a Képviselő-testület üléseinek 
meghívóját meg fogja küldeni a járási hivatalvezető részére, és amennyiben tájékoztatást kíván adni, erre 
megkapja a lehetőséget. 
 
 13./ Szabó Ferenc, Boba Község polgármestere: 
 
 Elmondta, hogy megkereste Celldömölk Város Önkormányzatát azzal a 
szándékával, hogy a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalhoz községük csatlakozni kíván. Boba a 
kistérség elég érdekes része, nem határos Celldömölkkel, nem határos a kijelölt választókerületi 
településsel. Jánosháza és Celldömölk van számításba véve a közös hivatal létrehozásának kapcsán. 
Szakmai háttér hiányában nem lát túlzottan nagy jövőt önálló hivatal létrehozására. Elhatározásuk, feltett 
szándékuk a csatlakozás. Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntését kéri, hogy március 
1-i csatlakozással közös hivatalt tudjanak létrehozni Celldömölkkel, vagy a kijelölt településsel. Ezután 
tájékoztatást adott a község költségvetéséről, melynek nagy részét az iskola fenntartása tette ki eddig. 
Egytől nyolc osztályos iskolarendszerük van 176 gyermekkel, valamint kétcsoportos óvodarendszert 
tartanak fenn, ahol 60 kisgyerekük van, önálló védőnői körzetük van, ezen kívül az összes olyan feladat 
tartozik hozzájuk, ami kistelepülésen előfordul. A hivatal fenntartásához a Magyar Államkincstár durván 8 
millió forintot ad, sok mindent kellett hozzátenni, a forráshiány az elsődleges és annak pótlása kérdés. A 
lakosságot további adókkal sújtani nem akarják, a kistérség nem a legjobban fizetett kistérségek 
kategóriájában tartozik. A munkahely Boba viszonylatában elfogadható, munkanélküliségi százalék nem 
magas, a lakosság tudatában van, hogy amit megtermel, abból él. Nem kívántak csatlakozni sehova, de a 
törvényi előírásokat nem tudják kivédeni. Önálló jegyzőségként dolgoztak. Gazdálkodásuk soha nem volt 
negatív függetlenül attól, hogy az elmúlt időszakban súlyos, 50 millió forintos bírságot kellett teljesíteniük. 
Jelen pillanatban sincs tartozásuk, igaz visszafogott volt a beruházásuk. Kéri a közös hivatalhoz való 
kapcsolódás lehetőségének a biztosítását, véleménye szerint nagyon kevés közös dolguk lesz, 
Kemenesalja, mint közös út.  
 
   14./ Fehér László polgármester: 
 
 A járásban maradt a 28 település, az új népszámlálás adatai alapján 
Celldömölk város lakossága 11.395 fő, háromezer fővel csökkent a kistérség lakossága tíz év alatt. Ha Boba 
község csatlakozik a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalhoz 14.900 fő tartozna ide, ez az egy közös 
hivatal túllépi a járás lakosságának 50 százalékát. Jánosháza 11 településsel alakított közös hivatalt. A 
járások kialakításának kezdetekor a megyei kormánymegbízott kérte, ha lehet 5-7 településnél ne legyen 
több, hacsak nem nagyon kicsik a települések. Most már tudni lehet, hogy Celldömölk, Jánosháza, 
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Nagysimonyi és Kenyeri székhellyel lett a járásban közös hivatal létrehozva, ennél több nem is lesz. 
Véleménye szerint lehetett volna hat, ha úgy állnak össze a települések, biztos, hogy ennek vannak 
történelmi okai. Boba község polgármestere úgy gondolja, ha a járási hivatalban kell ügyet intézniük, 
szerencsésebb lenne, ha a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakoznának, még akkor is, ha 
több hozzájárulást kell fizetniük, mintha Jánosházára mennének. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
fejezzék ki szándékukat, hogy Boba községet fogadják a közös hivatalba. Gratulált Boba elmúlt évtizedes 
munkájához. Szólt arról is, hogy a bobai általános iskola szeptember elsejétől gyermeket Borgátáról, illetve 
Bobáról iskolázhat be, ez maga után vonja azt, hogy a tanulói létszám folyamatosan csökkenni fog. Bízik 
abban, ha sajnálatos módon Bobának nem lesz általános iskolája, Celldömölk nyitott tud lenni a gyermekek 
fogadásában elsősorban Alsóság irányába. A döntés a megyei kormányhivatal, oktatási tankerület-vezető, 
szakemberek kezében van. 
 
 15./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Ismertette, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról az érintett 
hat településsel megállapodás lett kötve, minden település képviselő-testületének igenlő döntése szükséges 
új csatlakozó elfogadásához. Mersevát és Nemeskocs Község Önkormányzata tárgyalta már Boba 
csatlakozását, Nemeskocs nem támogatja, Mersevát azt mondta, hogy nekik mindegy, nem akadályozzák 
meg a csatlakozást. Csönge és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatai hétfőn fog ebben a témában 
dönteni. Úgy látszik, hogy a megállapodás megkötésére a törvény által előírt február 28-i határidőig nem 
kerülhet sor, a Kormányhivatal vezetője fogja kijelölni ahova Boba Községnek csatlakozni kell. Ezt azért 
mondta el a döntés után, hogy ne befolyásolja a Képviselő-testületet döntésében.  
 
 16./ Szabó Ferenc, Boba Község polgármestere: 
 
 Megköszönte a Képviselő-testület tagjainak a szavazatát, megismételte 
törekvésüket, ha tartozniuk kell valahova, akkor ide szeretnének csatlakozni. 
 
 17./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Tájékoztatást adott a téglagyári tó mellett leszakadt kerékpárúttal 
kapcsolatban. Ez a kerékpárút a ’80-as években készült. Hogy elférjen a tó melletti szakaszon, készültek 
feltöltéses szakaszok, ez jó húsz évig bírta, 2007-ben volt az első leszakadás. Statikus mérések után 
kiderült, hogy egy csúszópad van, kővel terhelték le, készült új rétegrend a kerékpárutat tekintve. A 
Közútkezelő Kht-nek volt a bevállalása vis-major keretben, 50 %-os támogatást kapott, az önkormányzat az 
összeg 10 százalékát finanszírozta, a fennmaradó részt a Kht. saját forrásból biztosította. Az akkor 
alkalmazott módszer a dinamikus rengés miatt nem tudta beváltani a reményeket, az altalaj mindig 
tömörödik, újólag kiszakadt ezért 70-80 cm mélységben. A következő hóolvadás megmutatja, hogy mennyit 
csúszik még esetleg tovább. A talajmechanikust, statikust értesítették, megkezdték az újbóli vizsgálatot, 
drasztikusabb beavatkozásra lesz szükség. A káreseményt a vis-major alapba bejelentették, a Vas Megyei 
Kormányhivataltól a holnapi napon fogják megtekinteni. Legjobb esetben hetven százalékos támogatást 
lehet elérni, a Kht. és önkormányzat között kellene megosztani. Az időrendet tekintve közlekedési felügyelet 
hatósági engedélyére lesz szükség, tervezők munkája alapján kell készíteni költségvetést, ezután indulhat a 
hatósági eljárás, erre március-április hónap rá fog menni, azután kivitelezőt kell keresni, májusban 
kezdődhet a kerékpárút helyreállítása. Addig ez a szakasz le van zárva, előjelezve van. A gyalogosok, 
babakocsit tolók a másik oldalon lévő kerékpárutat használhatják.  
 
 18./ Fehér László polgármester: 
 
 Visszaemlékezik a 2007-ben történtekre, körülbelül fél évig húzódott, hogy 
milyen módon javítsák ki a kerékpárutat. 11 millió forint körüli bekerülési költsége volt, a város 1,5 millió 
forinttal járult hozzá. Akik elkészítették azt mondták, hogy 30 millió forintot el kellene költeni rá, hogy teljesen 
jó megoldás legyen. Most nem telt el tíz év és visszacsúszott. Pontosan meg kell nézni, hogy nincs-e 
garancia, hisz várhatóan a 2007 évi számnak a többszöröse lesz a javítás költsége. 
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Tájékoztatást adott arról is, hogy a rendkívüli hóhelyzet miatt a Helyi Védelmi Bizottság ülésezett, a 
veszélyhelyzet elhárítása és a védekezés plusz feladatokat rótt az önkormányzatra, melynek költsége 
2.630.759,-Ft. A felmerült többletköltség a költségvetésben nincs elkülönítve, erre az önkormányzat 
pályázatot nyújtott be a vis-major keretre, melyhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 
 
 19./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Annak idején is azt mondták, hogy támfalat kellene építeni, mossa a víz. 
Előbb-utóbb nagyobb gond fog lenni, az úttest is kezd leszakadni, nemcsak a kerékpárút. 
 
 20./ Fehér László polgármester: 
 
 2007-ben azon a bejáráson jelen volt, ahol a Kht. elmondta, hogy támfal 
készítésével a helyreállításhoz 30 millió forint szükséges, de tíz millió forint összegnél többet nem lehet 
megmozdítani. Úgy gondolták, hogy pár tíz évre ez a megoldás meg fogja oldani a problémát, Ha itt valami 
komoly dolog történik, leszakad az úttest, észak és dél között megszűnik a közlekedés. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 5/2013. (II.14.) 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 támogatja Boba Község Önkormányzatának 
csatlakozását a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalhoz. 

3. Város Önkormányzatának Képviselőtestülete saját erejéből nem 
tudja teljes egészében felvállalni a 2013.01.17-2013.01.19. közötti 
időszakban Rendkívüli hó helyzet, hófúvás vis maior esemény 
védekezési munkálatai során felmerült 2.630.759 Ft-os költséget. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 

 
Horváth Melinda képviselő megérkezett a Képviselő-testület ülésére. 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

 2013. évi pénzügyi terv (1. olvasat). 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 

 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a 2013. évi költségvetés a múlt évben elfogadott 
koncepció, a költségvetés elkészítésére vonatkozó törvények és kormányrendelet vonatkozó rendelkezései 
alapján készült el. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, intézményvezetőket, hogy március 15-éig a 



10 
 

városnak el kell fogadni költségvetését. A költségvetés elfogadására március 6-ára hív össze képviselő-
testületi ülést, hogy előtte az intézményvezetői egyeztetések, bizottság előtti megtárgyalására elegendő idő 
legyen. Egyben bejelentette, hogy március 6-án 14 órakor közmeghallgatással fogják kezdeni a Képviselő-
testület ülését. Megkérte a pénzügyi osztályvezetőt, hogy tájékoztassa a város lakosságát a kormány 
elvárásairól, mire ad lehetőséget. Az elmúlt évekhez viszonyítva sem folyószámla hitelt, sem költségvetést 
elfogadni nem lehet, hogy mínuszos legyen és banki hitelből finanszírozza. Szeretné, ha a megmaradt 
struktúrát az önkormányzat tudná működtetni, létszámleépítést ne kelljen eszközölni, a város életében 
legyenek fejlesztések, útépítések. Olyan döntést hozzon a Képviselő-testület, hogy hogyan tudják a 
költségvetés nulla forint hiánycéllal, és véglegesen el tudják fogadni a pénzügyi tervet március 6-án. 
 
 2./ Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
 Celldömölk Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés elkészítésének 
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. számú törvény jelentette a kiindulási alapot, 
valamint a Képviselő-testület által elfogadott pénzügyi koncepció, a Képviselő-testület korábbi döntései, 
amelyek meghatározták a 2013. évi tervezést. A központi költségvetésről, illetve államháztartás központi 
alrendszerének egyenlegéből az látszik, hogy a kormány alapvető szándéka az államadósság csökkentése 
az önkormányzatokra vonatkozóan finanszírozási rendszer átalakításában, illetve adósság-konszolidációban 
mutatkozik elsősorban. Ahogy visszaemlékeznek a 2013. évi koncepció tervezésére, több bizonytalansági 
tényezővel találkoztak. Átalakult finanszírozási rendszer bevétele, amit mára már pontosan tudnak, 492 
millió forint bevételre számíthatnak a feladatalapú finanszírozásból, azonban számos bevételt csökkentő 
tényezők jelentkeznek, amik meghatározzák az önkormányzat 2013. évi gazdálkodását.  Ilyen például az 
intézményhálózat átalakításából az intézményi működési bevételek átalakulása miatt 200 millió forintos 
bevételcsökkenés található a 2012. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. Az SZJA és a 
jövedelemdifferenciálódás teljesen megszűnt, ez 165 millió forintos bevételkiesést jelent. A gépjárműadó 40 
%-ával tervezhettek csak, a kiesés további 45 millió forint, illetve a kistérségi társulások átszervezésével 
vonatkozóan mintegy 69 millió forint bevételkiesés jelentkezik az intézmények bevételi oldalán. Az 
intézmények rentábilis működéséhez magasabb önkormányzati finanszírozást kell hozzátenni. Bevételt 
növelő tényező az adósság-konszolidáció, az önkormányzathoz pénzforgalmilag bevétel nem fog befolyni, a 
bankokkal fognak szerződést kötni a hiteltörlesztésre vonatkozóan. Az adósság-konszolidációról a 
költségvetési törvény 72-76 paragrafusa rendelkezik, mely szerint 40 százalék konszolidációra jogosult 
Celldömölk, az összes hitelállománynak 40 százalékát, 318 millió forint egyszeri bevételt jelent. A korábban 
jelzett bevételkiesések a jövőben minden évben jelentkezni fognak, szemben az adósság-konszolidációval, 
mely egyszeri bevételnövelő tényező. Reméli, hogy a számszaki kimutatással alátámasztott kimutatásukat a 
Nemzetgazdasági Minisztérium elfogadja és talán 50 százalékos konszolidációt kapnak, ez 80 millió forinttal 
jelentene több bevételt, melyet célszerű lenne a fürdővel kapcsolatos svájci frankos törlesztésre fordítani 
2014-re vonatkozóan. A kórháznak korábban nyújtott működési kölcsön száz százalékát kifizeti az állam, ez 
7.600.000,-Ft, erre még mindig nem lehet száz százalék bizonyossággal alapozni, a későbbiekben fog 
eldőlni. Iskolafenntartó változás miatt a működtetésről nem mondott le az önkormányzat. A 
Városgondnokság költségvetésében fog megjelenni (dologi kiadások, nem szakmai munkát segítő 
személyzet bére).  
A bevételeknél az lehet látni, hogy az iparűzési adóbevétel az önkormányzat fő bevételi forrása, magasabb 
összeg, mint az állami támogatás, 500 millió forint került betervezésre, ezt tartják reálisnak. A kommunális 
adó esetében figyelembe vették az adómérték emelkedést, mintegy 5 millió forinttal terveztek többet a 
koncepcióban tervezettnél. Idegenforgalmi adó esetében 200 Ft/vendégéjszaka helyett 300 
Ft/vendégéjszaka, ehhez az állam is biztosít finanszírozást. Területi feladatok támogatására is ad az állam 
finanszírozást, pontosan nem tudni még mennyit, ezt a második olvasatra hozzá kell tenni. Működési célú 
pénzeszköz átvételeknél a tavalyihoz képest jelentős csökkenés szerepel (68 M.Ft), ami az intézményeket 
érinti. Továbbra is szerepel Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Védőnői Szolgálatra 
pénzeszköz átvétel. Az óvodára vonatkozóan az iskolai étkeztetés adataitól megtisztítva az óvodai ellátás 
finanszírozására 2.327.000,-Ft bevételre lehet számítani. Az 5. oldalon külön kiemelte a közös 
önkormányzati hivatalhoz csatlakozott települések lakosságszáma mellett a közös önkormányzati hivatalhoz 
való hozzájárulást. Ez nem tartalmazza az 5 millió forintos kiadáscsökkentést, amit a Városfejlesztési és 
Költségvetési Bizottság javasolt. Boba község csatlakozása esetén pénzügyi ügyintéző, illetve igazgatási 
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ügyintézők bér és járulék betervezése szükséges. A kiadások tisztán hivatali kiadások, nem tartalmazzák a 
képviselők tiszteletdíját, az önkormányzatok igazgatási tevékenységének szakfeladaton alapuló kiadások. 
Számíthatnak hozzájárulásra portás, takarító személyi kiadásaihoz hozzájárulásra a kormányhivatal 
részéről. Népjóléti Szolgálatnál a támogató szolgálat, közösségi ellátás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás esetében számíthatnak a szerződésnek megfelelően pénzeszköz átvételre. Felhalmozási 
célú támogatás értékű bevételeknél 19.406.000,-Ft tartalékot képeztek projektekre vonatkozóan. Az önerőt 
finanszírozni kell, valamint a JUFA Ungarn Kft-től 46.600.000,-Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvételre a 
nagyméretű műfüves pályának lenne az önereje. 
Ingatlan eladások a 7. oldalon található táblázatban szerepelnek, amelyek értékesítéséből bevételre 
számíthat az önkormányzat, ahol szándéknyilatkozat, illetve fizetőképes kereslet mutatkozik. Felmerült a 
Búza János utcai lakások értékesítése, a Kemenesvíz Kft. jelezte, hogy nem 4 millió forint, hanem 10 millió 
forint osztalék bevételre számíthatnak. Finanszírozási bevételeknél elmondta, hogy folyószámla hitellel nem 
tervezhetnek, csak likvid hitele lehet az önkormányzatnak. Az a működési hiány, amit évek óta maga előtt tol 
az önkormányzat, adósság-konszolidáció keretében megtérül. Az egyeztetések során kimutatták, hogy a 
300 millió forintos működési hiány nem pusztán működési hiányból származik, projektek önereje is volt, amit 
egyéb hitelfelvétellel nem tudta volna finanszírozni az önkormányzat. 55 év feletti munkavállalók esetében 
nem 27 % a fizetendő járulék, hanem fele lesz. Működési célú pénzeszköz átadások úgy fognak átalakulni, 
hogy például Soltis Színház, Városi Televízió esetében bekalkulálják a megnövekedett támogatás mértékét.  
Két év alatt felére csökkent az állami finanszírozása a segélyeknek, ezzel szemben a közcélú foglalkoztatás 
lehetősége nő. A Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. gazdálkodási veszteségére 30 millió 
forintot terveztek, ez a maximum érték, ennél elvileg csak kevesebb lesz. A működési tartalékot megemelték 
5 millió forintról 23 millió forintra, várható átcsoportosítás. Mindenféleképpen 20 millió forint működési 
tartalékkal számolni fognak. Valamennyi folyamatban lévő beruházást felsorolt külön táblázatban a beadott, 
el nem bírált pályázatot. Útfelújítás 60 millió forinttal szerepel, a 2012. évi kötelezettségvállalás miatt 
szabadon felosztható keret 40.295.000,-Ft, ez is duplája a 2012. évinek. Amennyiben önerő támogatás 
lehívható, azt esetleg a Képviselő-testület döntésének megfelelően át lehet csoportosítani másra. Szociális 
lakásfelújításra 5 millió forint van tervbe véve. A Kemenesvíz Kft. által elvégzendő rekonstrukciós munkákra 
a koncepcióban bruttó 40.395.000,-Ft szerepel, az előterjesztésben nettó 40.395.000,-Ft+ÁFA. Dönteni kell 
abban, hogy a második olvasatba hogyan kerüljön tervezésre. A hiteltörlesztés 140 millió forint 2013-ban, a 
konszolidációból lényegében előtörlesztésre kerülne sor. Az összesített mérlegegyenleg 25 millió forint 
mínuszban, amit csökkenteni kell. A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság írásban adta a véleményét, 
megfogalmazta, hogy az egyes intézmények esetében milyen mértékben kerüljön a költségvetés 
racionalizálásra, melyek leírásra kerültek.  
 
 3./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 
 A Humán Szolgáltatások Bizottsága 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal fogadta el ülésén a pénzügyi tervezetet a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
javaslatával. A 2013-ra tervezett ingatlan eladások között a 6.200.000,-Ft-os áron meghirdetett Wesselényi 
utcai vagyon megvalósulni látszik, vagy bizonytalan? A kórház tartozása 7 millió forint, ez már 13 millió 
forintot jelent. 
 
 4./ Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
 Ezeket mind számításba vették, szerepel az előirányzatok között, a 
mérleg egyenlegét nem befolyásolja. Ismét elmondta, hogy ingatlan eladásoknál reálisan terveztek, a 
Táncsics utcai, Akácfa utcai telkeket kivették, ezek értékesítésére kevés esély van, hogy ne jelentsen 
kockázatot. 
 
 5./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi- és Jogi Bizottság a 
Humán Szolgáltatások Bizottságával együtt tárgyalta a 2013. évi pénzügyi terv első olvasatát. Az 
intézmények finanszírozásánál arról beszéltek, hogy akkor fogják konkretizálni, ha megtörtént az 
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intézményvezetőkkel az egyeztetés. Az 55 év feletti munkavállalók járulékcsökkenése valamennyi 
intézménynél jelentős megtakarítást fog eredményezni. 
 
 6./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Jelezte, hogy az intézmények vonatkozásában úgy döntött a 
Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, valamint az Alsósági- és Izsákfai Részönkormányzat, hogy az 
intézményekhez létszámát nem bántják, akkor sokkal nagyobb baj lenne. Ezért tették azt a javaslatot, hogy 
minden intézménynél egy bizonyos összegű megtakarítási lehetőség érdekében folytasson le egyeztetést a 
városvezetés. Ez sokkal könnyebben elviselhető. Véleménye szerint felhalmozási kiadásoknál, ingatlan 
eladásoknál lehet még tartalék. Az elmúlt két évben az idáig megkezdett nagyberuházásokat befejezték, 
szeretné ha a 2013-as év útépítésekkel, járdaépítésekkel telne el. Olyan beruházásokba ne kezdjenek, ami 
nagyobb kiadással járna az önkormányzatnak, nem biztos, hogy tudják fedezni. Javasolta, hogy a két 
bizottság határozati javaslatát fogadják el és a következő ülésre a városvezetés, pénzügyi osztályvezető 
pontosítani fogja a számokat az intézményvezetőkkel együtt. A város lakosságának fontos, hogy milyen 
utakon, járdákon közlekednek. 
 
 7./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Elmondta, hogy a koncepcióhoz képest az első olvasatban minimális 
változtatások történtek, reálisabb, pontosabb képet kaphat az önkormányzat az előttük lévő számhalmazból. 
A pénzügyi osztályvezető megmagyarázta a kiadás-bevétel oldalt mindenki számára érthető módon. Reméli 
az rögződik mindenkiben, hogy a 2013-as év a korábbi évekhez képest pénzügyi szempontból sokkal 
nyugodtabb, biztonságosabb költségvetés. Az elmúlt években is megalapozott költségvetés készítés, 
megalapozott fejlesztések, megalapozott hitelfelvételek történtek, mindegyik kizárólag csak a pályázatok 
önrészére. A most összeállított költségvetésben még konszolidáció nélkül is látszik az a megfontolt 
törlesztési program, amit annak idején állítottak össze, amikor hiteleiket felvették. Természetesen ezen javít 
a konszolidáció. Celldömölk is azok közé tartozik, akik kevésbé adósították el a városukat. Annyi a bevétel 
kiesés, mint amennyi a konszolidáció. A konszolidáció egyszer van, a bevétel kiesés pedig folyamatos. Úgy 
gondolja, hogy a hiteltörlesztés korábban is stabil volt, most még stabilabbá válik, mert szinte lenullázható a 
működési hiány. Ez nem azt jelenti, hogy költekezni lehet szabadon. Szoros költségvetésre van szükség. A 
25 millió forintos hiány nagyon egyszerűen megoldható, hiszen a pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az 
idősebb dolgozók után járó járulékkedvezmények kedvezően befolyásolják a költségvetést, gazdasági 
társaságok eredményeiből az látszik, hogy a 2013. évi költségvetésben szereplő adatokat igyekeznek 
túlteljesíteni, nagyobb eredménnyel zárják az évet. Köszönetet mondott a város 2012. évét teljesítő 
intézményvezetőknek, a 2013-at majdan lebonyolító intézményvezetőknek, rajtuk múlik, hogy az általuk 
összeállított számok hogyan valósulnak meg. Külön megköszönte Bakó István igazgatónak, hiszen 
alapfeladatai, a városgazdálkodás mellett más intézménynél is ellátta a feladatokat.  
  
A kórház és az iskolák állami fenntartásba vételével a város intézményeinek, abban dolgozók létszáma 
változott, annak a néhány intézménynek a gazdálkodása látszik az előterjesztett anyagból. Úgy gondolja a 
város vezetése, hogy egy kézben, egyszerűbben ellátható és összefogható, nincs szükség közbenső 
gazdálkodási szervezetre, ezt a javaslatot tartalmazza a pénzügyi előterjesztés. Több mint egy milliárd forint, 
amit ráköltöttek a városközpont felújítására, iskolák, óvoda, bölcsőde felújítására, így keletkezett egy akkora 
feladat, ami a Városgondnokságnak sok pluszfeladatot fog adni. Ennek a feladatnak az ellátása a 
városlakók, Képviselő-testület szempontjából is nagy fontosságúvá vált. Ekkora beruházás jó kezekben kell, 
hogy legyen, ennek állapotát meg kell őrizni, karbantartani. Nagy megkezdett fejlesztések befejezés előtt 
állnak, de Celldömölk nem város lenne, ha alkalmas, minimális, esetleg nulla önrésszel járó pályázatra ne 
mozdulna rá. Reméli, ha sikeres pályázatot adnak be (óvoda fejlesztése, „parkolj és utazz” pályázatban 
vasútállomány környékének fejlesztése) és remélhetőleg lesz még olyan pályázat, amihez alig kell önrészt 
tenni és meg fog valósulni. Szívesen támogatja, mint ahogy meg is ígérte, hogy minden körzetbe jusson út, 
vagy járdaépítés. Ha a konszolidációs támogatás nagyobb értékű lesz, könnyebben tudnak lépni, ha nem 
átértékelik, hogy a legjobbat ki tudják hozni belőle. Arra is számít, hogy a kormányzatnak is eszébe jut, hogy 
támogatni kellene az útépítéseket, korábban az 50 százalékos támogatás adott támpontot, hogy drága 
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útépítési feladatokat ne száz százalékban kelljen saját erőből előteremteni. Az elmúlt néhány évben ilyen 
támogatás nem volt. Úgy kell végrehajtani az ez évi költségvetést, hogy mindazok a tartalékok 
megmaradjanak amit beterveztek és nulla forinttal készítsék el a következő olvasatra. Bízik benne, hogy az 
intézmények legkisebb sérelmére, vagy sérelme nélkül ez a csökkentés megvalósítható. 
 
 8./ Karádi Mihály képviselő: 
 
  Elmondta, hogy természetesen a 25 millió forint mérleghiány sem 
fogadható el, a bizottság javaslatokat tett, mindegyiküknek az a célja, hogy ne csak az önkormányzat 
intézményei, hanem a város útjai is legyenek rendben. Szintén javasolták, hogy működési tartalék 20 millió 
forintra történő emelését. Ha az adósság-konszolidációban nagyobb százalékot sikerül elérni, nagyobb 
összeget javasolnak utak korszerűsítésére betervezni. 
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 Alpolgármester asszony köszönetet mondott az intézményvezetőknek a 
költségvetés tartásáért, habár év végén voltak korrigálások. Megköszönte Celldömölkön működő kis,- 
közép,- és nagyvállalkozások munkáját, ha nem következett volna be az az adóbevétel, akkor most sokkal 
nagyobb hiányt kellene lefaragni. Kívánja a városban lévő vállalkozásoknak, hogy legyen munkájuk, találják 
meg számításaikat. Ahogy a pénzügyi osztályvezető is felhívta a figyelmet, a Városgondnokság 
költségvetése tartalmazza az oktatási intézmények rezsi,- takarítói költségeit. Ő is felhívta a figyelmet arra, 
hogy az adósság-konszolidáció egyszeri bevételt növelő tényező, a Vulkán Fürdő hiteltörlesztése az 
önkormányzatnak még két évi kötelezettséggel jár. A Vas Megyei Területfejlesztési Tanácstól lenne várható 
útépítési fejlesztés, de ismerve a megye költségvetési tervezetét, 2013-ra ilyen fejlesztésre nincs esély. A 
kórház és az iskolák állami fenntartásba kerülésével az önkormányzat dolgozóinak létszáma 705 főről 305 
főre csökkent. Az önkormányzat eddig is rá volt kényszerítve, ha intézményeit ilyen szinten akarja 
működtetni a befolyó adójából ki kell egészíteni. Soha nem mondták, hogy az állami normatívából jöjjenek ki 
az intézmények. Ha a múlt évben bekövetkezett ingatlan eladások nem valósultak volna meg, előfordulhatott 
volna, hogy csődbiztost jelölnek ki és akkor semmilyen járda- és útépítésről nem lehetne most beszélni.  
Pontosított a határozati javaslat 4. pontjával kapcsolatban, amely azt tartalmazza, hogy csak a Berzsenyi 
Dániel Gimnázium és Szakképző iskola energetikai pályázata kerüljön beadásra. A bizottsági ülésen ezt ő is 
támogatta, azóta a pályázatkészítő cég képviselői megkeresték, hogy az önkormányzat megbízása alapján 
elkészítették a Városi Általános Iskolára és Alsósági Tagiskolára vonatkozó pályázatot is. A pályázat 
elkészítését mindenképpen ki kell fizetni, akkor pedig butaság lenne nem beadni. Sikeres pályázat esetén 
akár csúsztatni, vagy visszaadni is lehet.  
 
  10./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Ismét kifejezte azt, hogy a 2013-as év az útépítésekről szóljon, azt kéri, ha 
a nem betervezett ingatlanok eladása sikerrel jár, azt az összeget útépítésre fordítsa az önkormányzat. 
 
 8./ Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
 Felhívta a figyelmet arra, hogy az adósság-konszolidációból származó 
bevétel esetében pénzforgalmilag nem fog érkezni az önkormányzathoz, hanem a bankkal lesz 
szerződésmódosítás akár előtörlesztésre, vagy végtörlesztésre vonatkozóan. Ha 50 százalékot kap az 
önkormányzat 80 millió forinttal több bevételre számíthatnak. A hiteltörlesztésre vonatkozó táblázatból 
látszik, hogy 2014-ben 135 millió forintot kell hiteltörlesztésre fordítani, ebből a fürdőé 88 millió forint. Azt 
javasolta, hogy inkább a fürdő hitelét törlesszék elő, vagy végtörlesztés történjen. A 2014. évi koncepciónál 
látni fogják, hogy kevesebb bevételre számíthatnak, mint 2013-ban. Megérti, hogy az útfelújítás fontos 
feladat, abban ugyanúgy tudnak kötelezettséget vállalni, ha biztosítani tudják a fedezetet. Minden ingatlan 
eladást, ami reálisnak tűnik betervezték, a Táncsics utcai ingatlan nem került betervezésre, ha mégis sikerül 
eladni, további döntéseket igényel. A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság határozati javaslatának 1. 
pontjában az szerepel, hogy 5 könyvelő és 1 fő gazdasági vezető kerüljön átvételre a Városgondnokságtól. 
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Négy fő könyvelő és 1 fő gazdasági vezető, valamint további egy fő máshonnan kerülne átvételre, így tudná 
vállalni azt a sok plusz-feladatot. 
 
 9./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 Karádi Mihály képviselő említette, hogy a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt 
Üzemeltető Kft. felügyelő bizottsága az üzleti tervet úgy fogadta el, hogy nem 30 millió forint veszteség, 
hanem 25 millió veszteség befizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak, illetve a működési tartalék 3 
millió forinttal csökken. Ezzel az intézményeknek kevesebb megtakarítási lehetőséget kellene keresni. 
 
 10./ Fehér László polgármester: 
 
 Olyan formában szeretnék az intézmények működési feltételeit biztosítani, 
hogy létszámleépítés ne legyen sehol, gondolja ezzel egyetért a képviselő asszony is. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján az 1-3, 5., 
7-12. pont esetében 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, a 4. pont esetében 9 igen 1 nem, 0 
tartózkodás szavazattal, a 6. pont esetében 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 6/2013.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy a 
Városgondnokságról 4 fő könyvelő és a gazdasági vezető a 
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalba kerüljön 
áthelyezésre. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a tornacsarnok, az iskolák 
takarítása, a tábor új üzemeltetési struktúrájának kidolgozására 
(műszaki osztály alá integrálni, vagy önállóan működő 
intézményt alapítani) 2013. július 1-től. 

3. A Képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy mindhárom 
energiakorszerűsítási pályázat beadásra kerül, de csak a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola projektjéhez 
biztosítja az önrészt. 

4. A Képviselő-testület a 2013. évi pénzügyi tervet tartalék 
képzésével fogadja el. Ennek érdekében a Képviselő-testület 
feladatul adja a városvezetésnek, hogy a Városi Óvoda 
esetében 4 millió forint, a KMKK esetében 6 millió forint, a 
Népjóléti Szolgálat esetében 5 millió forint, a Városgondnokság 
esetében 5 millió forint, a Celldömölki Közös Önkormányzati 
Hivatal esetében 4 millió forint, egyéb területen 4 millió forint 
megtakarítási lehetőség érdekében folytasson le egyeztetést az 
érintettekkel. 

5. A Képviselő-testület támogatja a Soltis Lajos Színházat a „volt 
mozi” épületének külső rendbetételéhez 500.000,-Ft-tal. 

6. A Képviselő-testület támogatja a Városi Televízió Nonprofit 
Közhasznú Kft eszközbeszerzését 2.500.000,-Ft értékben 
(nyomdai előkészítő szoftver, kamera, számítógép, keverőpult 
vásárlása). 
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7. A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 2013. évben 39.395.230,-Ft+ÁFA 
összegű rekonstrukciót végezzen el. 

8. A Képviselő-testület a 2013. évi pénzügyi tervet 0 Ft hiánycéllal, 
vagy bizonyos tartalékkal fogadja el. 

9. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Celldömölki Városi Óvoda 
Alapító okiratának módosítására.  

 
A Celldömölki Városi Óvoda Alapító okiratának 13. pontja az 
alábbiak szerint módosul: 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Celldömölki Közös 
Önkormányzati Hivatal (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) látja el. 
 

10. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár Alapító okiratának módosítására. 

 
A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Alapító okirata 
16. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Celldömölki Közös 
Önkormányzati Hivatal (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) látja el. 

 
11. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Népjóléti Szolgálat Alapító 

Okiratának módosítására. 
 

A Népjóléti Szolgálat Alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 
5./ pontjában a szakmai alaptevékenységek 6 pozíciós 
szakfeladatai után a tevékenységet kifejező (1) kódok törlésre 
kerültek. 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testület 
224/2012.(XI.28.) sz. határozata alapján a 856012 korai fejlesztés 
gondozás 2013. január 1-jével kikerült a szakmai alaptevékenység 
és a szöveges meghatározás közül, ami átvezetésre került. 

 
13./ pontja: 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Celldömölki Közös 
Önkormányzati Hivatal (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) látja el. 

 
12. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Városgondnokság Alapító 

okiratának módosítására. 
 

A Városgondnokság Alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 
1. Az alapító okirat száma C/1403/0/2013. számra módosul. 
2. Az alapító okirat 4.) pontjából törlésre kerül: az intézmények 

gazdálkodásának lebonyolítása. 
3. Az alapító okirat 5.) pontjában a szakmai alaptevékenységek 6 

pozíciós szakfeladatai után a tevékenységet kifejező (1) kódok 
törlésre kerültek. 

4. Az alapító okirat 8.) pontjának szövegrésze az alábbiak szerint 
változik: Feladatait Celldömölk Város területén látja el. 
A 8.) pontból az alábbi intézmények törlésre kerülnek: 
- Városi Óvoda 
- Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat 
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- Ádám Jenő Zeneiskola alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

- Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola 
- Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
- Tourinform Iroda 
- Népjóléti Szolgálat. 

5. Az alapító okirat 11.) pontja az alábbiak szerint változik: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal, illetve a 2. pont esetében 2013. július 1. 

 
 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A Kemenesvíz Kft. 2013. évi rekonstrukciós munkái. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
  
 Fehér László polgármester: 
 
 Annyit fűzött hozzá, hogy az Ady Endre utcai ivóvíz rekonstrukció bekötés-
cseréjével azért kell foglalkozni, hogy a múlt évben elfogadott útépítés meg tudjon valósulni. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 7/2013.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a Kemenesvíz Kft. használatában lévő viziközmű 
hálózaton 2013. évre vonatkozóan az alábbi rekonstrukciós munkák 
elvégzésével bízza meg a kemenesvíz Kft-t: 
 
 szennyvíztisztító telep levegőztető rendszer 

rekonstrukció I. ütem   15.659.270,-Ft+ÁFA 
 tolózár cserék 11 db      2.772.899,-Ft+ÁFA 
 Bocskai u. ivóvíz gerinc rekonstrukció   8.912.104,-Ft+ÁFA 
 Bocskai u. ivóvíz bekötés rekonstrukció   2.011.146,-Ft+ÁFA 
 Deák F. u. ivóvíz rekonstrukció bekötéscserék  2.011.146,-Ft+ÁFA 
 Ady E. u. ivóvíz rekonstrukció 

bekötéscserék I. ütem     5.894.268,-Ft+ÁFA 
Összesen:     39.395.230,-Ft+ÁFA 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Piri Balázs ügyvezető 
 
Határidő:  2013. december 31. 
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 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Kemenesvíz Kft. Alapító Okiratának módosítása. 
 
 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: 
 
 8/2013.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a Kemenesvíz Víziközmű Kft. Alapító 
Okirata 5. számú módosítását és a jegyzőkönyv mellékletét képező 
egységes szerkezetű Alapító Okiratot. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Soltis Színház kérelme. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a Soltis Színház elfogadja, hogy Celldömölk 
városrendezési tervében a volt mozi épületének sorsa másképp is alakulhat, külső látványában nem szép, 
szeretnék kívülről rendbe tenni. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

9/2013. (II.14.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület támogatja a Soltis Lajos Színház kérelmét és 
hozzájárul a tulajdonát képező Celldömölk, 1391/15. hrsz-ú „volt mozi” 
épületének külső rendbetételéhez.  

A Képviselő-testület az épület felújításához 500.000,-Ft összegű 
támogatást hagy jóvá. 

Az elvégzendő munkálatok megkezdése előtt a Soltis Színház vezetője 
a felújítás műszaki tartalmát a Műszaki Osztállyal egyeztetni köteles. 

Felelős:  Fehér László polgármester 
 

Határidő:  azonnal 
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 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Pályázati lehetőségek. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Röviden tájékoztatást adott a két pályázatról. Az első a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium és Szakképző Iskola Nagy Sándor tér 13. szám alatti székhely épületének épületenergetikai 
fejlesztését jelenti. A másik más jellegű pályázat, itt kapacitásbővítésről lenne szó, két helyiséggel bővülne 
az óvoda. Ennek a pályázatnak most készül a tervezési része. 
 
 2./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Megkérdezte, hogy a beruházás költsége tartalmazza-e az összes 
energetikai-fejlesztési munkákat, mint például nyílászáró csere, hőszigetelés, stb.  
 
 3./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Válaszolva a kérdésre elmondta, hogy nyílászáró csere, hőszigetelés, 
külső homlokzat szigetelését tartalmazza a pályázat, hőtechnikailag teljeskorű. Belső radiátorok cseréje, 
burkolatcsere nincs bent, nem támogatható rész, az önkormányzat felvállalhatja, azt próbálták betervezni, 
ami pályázati szempontból a leggazdaságosabb. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés és a 2. napirend tárgyalásakor 
elhangzottak alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

10/2013. (II.14.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be az Épületenergetikai fejlesztések (KEOP-2012-5.5.0/A) című 
pályázati felhívásra a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző 
Iskola Celldömölk, Nagy Sándor tér 13. szám 970 hrsz. alatti 
székhely épületének épületenergetikai fejlesztése címmel. 

Beruházás teljes költsége: bruttó 64.942.623,-Ft 
KEOP támogatás 55.201.229,-Ft 
Saját forrás 9.741.394,-Ft 

Elszámolható költség 64.942.623,-Ft 

A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 9.741.394,-Ft 
saját forrást az éves költségvetésében elkülöníti. 

2. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Nevelési Intézmények fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12) 
című pályázati felhívásra a Koptik Odó utca 10. szám alatti székhely 
kapacitásbővítése címmel. 
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3. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Helyi hó, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal (KEOP-2012-4.10.0/A) című pályázati felhívásra a 
Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Celldömölk, Széchenyi u. 15. szám, és Celldömölk 
Árpád u. 34. szám 734 hrsz. alatti épületegyüttesének villamos 
energia ellátása napelemes rendszerrel tárgyban. A beruházás teljes 
költségvetése bruttó 53.344.372,-Ft. 

KEOP támogatás: 45.342.716,-Ft 
Saját forrás: 8.001.656,-Ft 
Elszámolható költség: 53.344.372,-Ft 

A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 8.001.656,-Ft 
saját forrást az éves költségvetésében elkülöníti. 

4.  Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Helyi hó, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal (KEOP-2012-4.10.0/A) című pályázati felhívásra a 
Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Celldömölk, Sági u. 167. szám 2398 hrsz alatti 
épületegyüttesének villamos energia ellátása napelemes rendszerrel 
tárgyban. A beruházás teljes költségvetése bruttó 27.716.857,-Ft. 

KEOP támogatás: 23.559.328,-Ft 
Saját forrás: 4.157.529,-Ft 
Elszámolható költség: 27.716.857,-Ft 

A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 4.157.529,-Ft 
saját forrást az éves költségvetésében elkülöníti. 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 

 
 
 7./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A Népjóléti Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása. 
 

 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: 
 

11/2013.(II.14.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a fenntartónak elfogadásra javasolja a Népjóléti 
Szolgálat jegyzőkönyv melléklete szerinti módosított szakmai programját, 
valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 

 



20 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Csizmaziáné Hubert Mária igazgató 

 
Határidő:  azonnal 

 
 
 8./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti 
terve. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Ha a Képviselő-testület elfogadja a társaság üzleti tervét, akkor tudomásul 
veszi-e, hogy esetlegesen év közben néhány millió forintos bepótlásra van szükség: 
 
 1./ Lengyel László ügyvezető: 
 
 Az üzleti tervben a kiadások összege valóban magasabb, mint a 
bevételeké. Előzetes kalkulációk szerint ezt a különbözetet eredmény tartalékból, valamint pályázatból 
tudják fedezni. Ha ez sem lesz elegendő, a II. félévben a kiadásokat csökkenteni fogják, bepótlásra nem 
lesz szükség. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 8 igen, 2 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

12/2013.(II.14.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti tervét 17.740.000,-Ft működési költséggel 
és 2.500.000,-Ft eszközbeszerzéssel. 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Lengyel László ügyvezető 

 
Határidő:  azonnal 

 
 
 9./ NAPIRENDI PONT: 
 

 „Freestyle” pályaelemek beszerzése, legyártása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Aki nyitott szemmel jár látja, hogy fiatalok a bevásárló üzletek parkolóiban, 
kultúrotthon előtt és van amikor a KMKK mellvédjén görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral akrobatikus 
mutatványokat végeznek, és mindig elküldik őket. A szülők keresték meg, hogy Celldömölkön lehetne-e 
biztosítani erre megfelelő helyet, hogy a fiatalok ne utazzanak el Szombathelyre, Zalaegerszegre az erre 
kialakított pályákon űzni ezt a hobbit, ami további veszélyforrást jelent a gyerekeknek. Ennek kialakítására 
sima betonos felület kell, a szakbizottságnak az lett a javaslata, hogy a CVSE sportlétesítményen belüli 
betonos pálya első részét tudnák használni. Utánajárnak, hogy a Leier cégtől mit tudnának megvásárolni, és 
mi az, amit legyártanak. Labdarúgó mérkőzések alkalmával bizonyos dolgokat majd arrébb kell tenni, mivel 
ezt a pályát parkolásra is használják. 
 
 2./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 
 Ezt a kérést mindenképpen támogatja, bárhol kerülnek elhelyezésre ezek 
az eszközök. Az a lényeg, hogy biztonságos legyen, a fiatalok űzhessék ezt a sportot, aminek külön 
hangsúlyt az a „Gurul a város” sikeres rendezvény, ne csak egy alkalom legyen, hanem ezeket a gyerekeket 
támogassák, hogy ne a számítógép előtt üljenek, vagy csavarogjanak. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

13/2013.(II.14.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1) A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
CVSE használatában lévő Celldömölk, Kolozsvár utcai sporttelepen 
„Freestyle” tevékenység végzésére területet biztosítson. 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert arra, hogy a „Freestyle” 
elemek beszerzése ügyében tárgyalást kezdeményezzen a Leier 
Hungária Kft-vel. 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  2013. április 30. 
 

 
 10./ NAPIRENDI PONT: 
 

Az intézményi gyermekétkeztetési díjak megállapítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. 
(II.15.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
szóló 11/2000. (V.3.) számú rendeletének módosításáról. 
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A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 11./ NAPIRENDI PONT: 
 

A 2013. évi városi nagyrendezvények terve. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója: 
 
 Elmondta, hogy a bizottsági üléseken történt egyeztetés alapján a 2013. 
évi nagyrendezvények tervébe az Alsósági Tavaszi Napok, az Izsákfai falunap, a Sághegyi Szüreti Napok, 
és a három tradicionális rendezvény mellé képviselői javaslat alapján új rendezvényként a Dömölki nyári 
fesztivál került. Kiemelt sportrendezvényként a Négy Város Labdarúgó Tornája  lett. Mindenek előtt az 
önkormányzat rendeletében foglaltak szerint állami, nemzeti ünnepeink – Március 15., Augusztus 20., 
Október 23. – méltó megünneplése. A nagyrendezvények tervében szerepel az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatában nevesített szeptember 23, a Trianoni kereszt felállításának napja. Az ünnepi 
műsorok összeállításában a város oktatási intézményei, valamint civil szervezetei, művészeti együttesei 
részt fognak venni, a Trianoni kereszt évfordulóját a Kemenesaljai Trianon Társaság szervezi természetesen 
az önkormányzat és a KMKK mellett.  
A nagyrendezvényekre az önkormányzat 2 millió forintot keretet állapított meg, és 200 ezer forintot a kiemelt 
sportrendezvényre. A Dömölki nyári fesztivál költségeinek fedezésére alpolgármester ajánlott fel támogatást. 
Eddig az intézmény 12 pályázatot adott be, ezek közül lesznek olyanok, amelyek ezeknek a 
rendezvényeknek a sikeres megvalósítását fogják szolgálni.  
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

14/2013.(II.14.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a városi nagyrendezvények tervét a 2013. évre az 
alábbiak szerint fogadja el: 

1) Állami, nemzeti ünnepeink: 
 Március 15.: közreműködik a Celldömölki Városi Általános Iskola és 

EPSZ. 
 Augusztus 20.: közreműködnek a Kemenesaljai Művelődési 

Központ és Könyvtár művészeti csoportjai. 
 Október 23.: közreműködik a Berzsenyi Dániel Gimnázium és 

Szakképző Iskola. 
 

Költségek forrása: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
saját költségvetése. 
 

2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 3.§ (5) 
bekezdésében nevesített és felvállalt ünnepek: 
 
 Szeptember 23. – a Tiranoni kereszt felállításának napja. 

Időpontja: 2013. szeptember 21. 
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Költségek forrása: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
saját költségvetése. 
 

3) Évről évre megrendezésre kerülő, hagyományossá vált, helyi 
rendezvények: 
 
 Alsósági Tavaszi Napok 

Szervezője: KMKK 
Időpontja: 2013. május 25-27. 
 

 Izsákfai falunap 
Szervezője: KMKK 
Időpontja: egyeztetés alatt 
 

 Sághegyi Szüreti Napok 
Szervezője:  KMKK 
Időpontja: 2013. szeptember 27-28. 
 

Költségek forrása: Celldömölk Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetésébe tervezett 2.200.000,-Ft nagyrendezvényi keretből 
2.000.000,-Ft. 
 

4) Kiemelt sportrendezvények: 
 
 Négy Város Labdarúgó Tornája 

Szervező: CVSE, Körmend Város 
Időpontja: 2013. július 27-28. 

 
Költségek forrása: Celldömölk Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetésébe tervezett 2.200.000,-Ft nagyrendezvényi keretből 
200.000,-Ft. 
 

5) Újonnan bekerülő rendezvény: 
 
 Dömölki nyári fesztivál 

Időpontja: egyeztetés alatt 
Önkormányzati forrásból költséget nem igényel. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Pálné Horváth Mária 

 
Határidő:  folyamatos, illetve 2013. december 31. 

 
 
 12./ NAPIRENDI PONT: 
 

A 2012. évi pénzügyi terv módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
 Elmondta, hogy különböző rendező tételek könyvelése, előirányzatok 
módosítása és ezek miatt a 2012. évi pénzügyi terv módosítása vált szükségessé. Röviden ismertette a 
különböző tételeket. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. 
(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 6/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 13./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztatás a devizahitelek mérlegfordulónapi értékeléséről. 
 

 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: 
 

15/2013.(II.14.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a devizahitelek mérlegfordulónapi 
értékeléséről szóló tájékoztatót. A tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 

 
 
 14./ NAPIRENDI PONT: 
 

Két városrész közti nagyméretű műfüves pálya építéséhez kapcsolódó 
telekalakítási ügy. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Elmondta, hogy az 1. számú mellékleten látszik a jelenlegi helyzet, hogy 
mely területet akarja eladni az önkormányzat a JUFA Ungarn Kft-nek. A másik két terület ami jelölve van, 
marad az önkormányzat tulajdonában, mely jelzáloggal terhelt. A műfüves pálya kialakítására első körben a 
3. sz. terület (8411 m2) egy részének felhasználásával került volna kialakításra. Kedvezőbb kialakítást 
jelentene, ha a 2-3. számú területen való megépítés, ehhez próbálják a telekalakítást elvégezni a 2. számú 
melléklet szerint.  
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

16/2013.(II.14.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1.) A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja az 1918/7, 
1928/8, 1918/9, 1918/14 illetve az 1922/22 hrsz-ú ingatlanok 
esetében a jegyzőkönyv mellékletét képező vázlat szerinti 
telekalakítási eljárás megindításához és a vázrajz 
elkészíttetéséhez. 
 

2.) A keletkező 1 ha 5.737 m2 nagyságú ingatlan sportpálya létesítési 
céllal kerül összevonásra. 
 

3.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy készíttesse elő a 
JUFA Ungarn Kft-vel megkötött, 2012. június 20-án aláírt adás-
vételi szerződés, illetve a 1918/8 hrsz-ú ingatlant érintő jelzálogjog 
szerződés módosítását. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 

 
 
 15./ NAPIRENDI PONT: 
 

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

 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: 
 
 
 
 



26 
 

 
 

17/2013.(II.14.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület nem módosítja a közterületek után fizetendő díjtételek 
mértékét. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 16./ NAPIRENDI PONT: 
 

Közútkezelői hozzájárulások. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK:  
 
 1./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Kifejtette, hogy jogszabályi változások miatt a közútkezelői 
hozzájárulásokat is el kell fogadtatni a Képviselő-testülettel. Két folyó ügy van, az egyik a Dr. Szomraky 
Zoltán utcában a gimnázium oldalán folytatódó parkolósáv építése. Korábban a Swietelsky jogelődje a 
MÁVÉPCELL Kft. készítette a meglévő parkolókat, ez lenne folytatva, két fakivágás szükséges. A JUFA 
Ungarn Kft. elkészíttette a fürdő, szálloda előtti tér átépítését, ennek a közútkezelői hozzájárulására is 
szükség lenne. Azt javasolták, hogy hasonló típusú térkövet használjanak, mint ahogy annak idején 
elkezdték, a buszöböl készüljön el előbb és utána kerüljön a régi elbontásra, hogy tudják a biztonságos le- 
és felszállást biztosítani.  
 
  2./ Fehér László polgármester: 
 
 A Swietelsky Vasúttechnika Kft. előtt bizonyos járdaszakasz már el is 
készült, korábban mindkettőhöz az önkormányzat már megadta tulajdonosi hozzájárulását. Ehhez 
kapcsolódva megjegyezte, hogy a járási hivatal munkába állása óta a hivatal parkolói zsúfoltak, mivel a 
járási hivatalban dolgozók nagy része vidéki és autóval jár munkába. A celldömölki ügyfeleknek eddig elég 
volt ez a parkoló terület, ezzel foglalkozni kell.  
 
 3./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 
 Kérte, ha az új buszöböl és tér kialakítása megtörténik, épüljön fedett, 
védett buszmegálló. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
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18/2013.(II.14.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1.) A Képviselő-testület közútkezelői hozzájárulását adja a Swietelsky 
Vasúttechnika Kft. által megterveztetett és kivitelezendő Dr. 
Szomraky Zoltán utcai parkolósáv 15 parkolóval való bővítéséhez. Az 
építés miatt kivágandó két darab fa kivágásához fapótlási 
kötelezettség előírása mellett adja tulajdonosi hozzájárulását. 
 

2.) A Képviselő-testület közútkezelői hozzájárulását adja a JUFA Ungarn 
Kft. által megterveztetett és kivitelezendő Vulkán-fürdő előtti tér és 
buszöböl áthelyezéséhez. Az alkalmazandó gyalogos forgalomra 
használt térkő típusa Semmelrock Il Campo típusú legyen, illetve az 
új buszöblök elkészülte után lehet a régi öblöt átépíteni. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
 

Határidő:  2013. február 28. 
 
 
 17./ NAPIRENDI PONT: 
 

Dr. Géfin tér 7. szám alatti önkormányzati helyiség értékesítése. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A korábbi nyilvános WC helyiség eladása mellett döntött a Képviselő-
testület, egy ajánlat érkezett, ahogy az előterjesztésben is le van írva. További kérése van, az ingatlan előtti 
területet szeretné megvásárolni, ezzel tulajdonképpen kitolná a kék ház határát. Egy olyan probléma van, 
hogy az épület tényleges falától egy méternyi távolságra van olyan ingatlanrész, ami a társasház tulajdonát 
képezi. Amennyiben a Képviselő-testület támogatja, telekalakítási eljárást kell lefolytatni, a vevőnek meg kell 
állapodni a társasház tulajdonosaival. Ha megtörténik, az ingatlan értékbecslés alapján tudná megvásárolni 
a helyiséget. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

19/2013.(II.14.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület hozzájárul a Celldömölk, dr. Géfin tér 7. szám alatti 
társasházban lévő tulajdoni hányada arányában a társasház közös 
tulajdonú földterületéből történő értékesítéshez. 
 
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a tulajdonát képező 1377/8 
hrsz-ú közterület megosztásához és az ezt követően kialakításra kerülő 
kb. 50 m2 nagyságú rész értékesítéséhez az ingatlanforgalmi értékbecslő 
által meghatározott áron, amennyiben a társasház is értékesítette az 1 
méteres sávból a szükséges részt. 
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Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  2013. június 30. 

 
 

 18./ NAPIRENDI PONT: 
 

Háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok kérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
  
 A kérelmezők szeretnék, ha az önkormányzat havonta 50.000 forinttal 
támogatná a praxisukat. Az önkormányzat költségvetésében ez több millió forintot jelentene. 
 
 2./ Kovács Zoltán képviselő: 
 
 Önkormányzati képviselőként a határozati javaslattal egyetért, 
háziorvosok részéről nem. Javasolta, hogy a határozati javaslat kerüljön kiegészítéssel az előterjesztés azon 
mondatával, hogy „Az önkormányzat minden évben éves költségvetésében – anyagi lehetősége 
ismeretében, az érintettekkel egyeztetve – dönt az alapellátást biztosító celldömölki vállalkozó háziorvosok, 
házi gyermekorovosk és fogorvosok éves támogatásának összegéről”. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és a képviselő részéről elhangzott 
javaslat alapján 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

20/2013.(II.14.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok és 
fogorvosok kérelmét - 2013. évre vonatkozóan - a havi 50.000,-Ft összegű 
támogatásra nem támogatja, mivel az önkormányzat pénzügyi helyzete 
ezt nem teszi lehetővé. 
 
Az önkormányzat minden évben éves költségvetésében – anyagi 
lehetősége ismeretében, az érintettekkel egyeztetve – dönt az alapellátást 
biztosító celldömölki vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok és 
fogorvosok éves támogatásának összegéről. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 
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 19./ NAPIRENDI PONT: 
 

Látvány-csapatsport támogatása (TAO program). 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
  
 1./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 Elmondta, hogy az előterjesztésben leírásra került ez a pályázati 
lehetőség, célszerű ezeken a programokon részt venni, olyan fejlesztésekre kerülhet sor, aminek 
támogatása más pályázaton keresztül nem lehetséges, elérhető támogatási mérték 70 százalék lehet, 
legoptimálisabb esetben 30 százalékos önerőt kell biztosítani. A 30 százalékos önerő nem jelent készpénz 
befizetést, ingatlanok (létesítmény, földterület) bevitelét jelentheti. A sportegyesületnek két szakosztálya van 
amelyik látvány-csapatsport, a kézilabda és labdarúgó szakosztály, harmadikként a kosárlabda jelezte a 
CVSE-hez való integrálódását. Három pályázat előkészítésére nyílik lehetőség. Háromszáz millió forint alatti 
és efölötti kategória létezik. A labdarúgó 300 milliós, kézilabda csarnok építése ennél magasabb és van egy 
függő, mozgó tétel, a kosárlabda szakosztály számára készülő beruházásnál, úgy tűnik az is 300 millió forint 
feletti be4ruházás lenne. A labdarúgó szakosztály pályázata a Kolozsvár utcai tribün épület részleges 
felújítására, a nézőtér lefedésére, illetve a volt aszfaltos pálya irányában egy új öltöző+vizesblokk csoport és 
egy multifunkciós terem létesítésére vonatkozik. A leendő kosárlabda szakosztály pályázatában egy 
szabvány kosárlabdapálya méretű tornacsarnok építésére kerülne sor a volt kisegítő iskola épületének 
felhasználásával és átépítésével. A kézilabda szakosztály a Vulkán-fürdő melletti önkormányzati területre 
nyújtana be egy komplett kézilabdacsarnokra pályázatot, ennek lenne 200-250 fős nézőtere, magasabb 
szintű építészeti kialakítással, 5-600 millió forintos beruházásra saccolva. Ezeket a pályázatokat április 8-áig 
kell benyújtani. Sportkoncepciós terv, ennek elkészítésére javasolja, hogy a CVSE szakcégnek adjon 
megbízást. A kézilabdacsarnok esetében a bonyolítást a JUFA Ungarn Kft. generálja. 
 
 2./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A műszaki osztályvezető említette, hogy 30 százalékos önerő szükséges, 
a CVSE ilyen önerővel nem rendelkezik, ingatlanból kívánja biztosítani. Az ingatlan önkormányzati tulajdonú 
ingatlan, ez kerülne felajánlásra a CVSE részére, tulajdonjogot szerezne, ez biztosítaná az önerőt. Az 
önkormányzat bizonyos követelésekkel élhet a sportegyesület irányába, milyen mértékben használhatja a 
város, iskolák, szabadidős sport. A pályázat előkészítése során két feladatra van szükség, amihez kérik a 
Képviselő-testület felhatalmazását. Az iskola udvarán elkészítendő kosárlabda-csarnok a jelenlegi telekre 
nem fér rá, telekalakítási eljárást kell lefolytatni. Másik probléma, hogy a kisegítő iskola épülete jelzáloggal 
terhelt, a városközpont rehabilitációs beruházásának jelzáloga van az épületen, 2021-ben jár le, 
mindenképpen módosítani kell. Két lehetőség van, a Sági utca 67. szám alatti önkormányzati lakás és 
szükség szerint további ingatlan bevitele, ami fedezetet biztosíthatna. A kézilabdacsarnok építésére szánt 
területen a fürdő hitelének jelzáloga van, ez 2014-ben lejár. Jelzáloggal terhelt ingatlan vélhetően nem lehet 
a pályázat önrésze, tárgyalásokat lehet folytatni, ehhez kéri a képviselő-testület jóváhagyását, döntését. 
 
 3./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Tudomásuk van egy pályázatkészítő társaságról, akik ebben a témában 
sikeres pályázatot készítettek, épült már sportcsarnok is, ami az ő pályázatuknak az eredménye. Ajánlatot 
tettek pályázat elkészítésére, amelyet hosszabb alku után méltányos összegben ajánlottak meg. Két 
pályázatnak – kosárlabda csarnok és CVSE sporttelep – önkormányzat által kért elkészítését jelentené 
500.000,-Ft+ÁFA pályázatonként, bíznak magukban, hogy sikeres pályázatot készítenek. Azok a feladatok, 
amelyek a bonyolítást, járulékos projektmenedzseri feladatokat jelenti, nyertes pályázatnak lesz a része.  
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 4./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Javasolja, hogy a sportegyesület épületének CVSE részére történő 
tulajdonba adásánál tegyenek be biztosítékot, hogy a későbbiek során sem adhassa el a sportegyesület.  
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 A megbeszéléseken már felvetette ezt a problémát, 15 év a kötelező, de 
kiköthetnek 30 évet is, jogászok, ügyvédek ezt pontosítani fogják, nem szeretnék, ha a CVSE 
sportlétesítményt bárki eladná. Azon a véleményen van, hogy merjenek nagyot álmodni, talán lesz belőle 
sikeres pályázat, önrészt pénzeszközzel nem akarnak hozzátenni. Az önrészt a vagyon szolgálja, a Nemzeti 
Sportintézet megvizsgálja. A CVSE létesítményére ráfér az a felújítás. Arra kért felhatalmazást, hogy az 
úgynevezett amatőr csapatok által beadható pályázatot adják be, nem kell hozzá önrész, mert az MLSZ 
TAHO pénzből hozzáteszi. Ugyanaz a pályázatkészítő társaság végezné a CVSE fejlesztésének és az 
iskola udvarán építendő tornacsarnok pályázatának elkészítését, egy másik cég a kézilabda szövetségen 
keresztül. 
 
 6./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 Csodálkozik ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, hogy nincsenek itt a 
pedagógusok, szülői munkaközösség tagjai, hogy megvédjék a kisegítő iskolát. Nem tudja elfogadni, hogy 
az egyházi iskolának nem adták át a volt kisegítő iskola épületét, féltették a zöldterületet, és most építeni 
fognak oda a leendő kosárlabda szakosztálynak egy csarnokot.  
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 A képviselő asszony hozzászólására reagálva elmondta, hogy akkor már 
tárgyalások az ingatlan hasznosítására. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskolának akkor ajánlottak fel 
más ingatlant, nem zárkóztak el az elől, hogy segítsenek. Kormányzati döntés szerint már tavaly 
szeptembertől mindennapos testnevelést vezettek be első és hatodik osztályban, felmenő rendszerben, a 
testnevelés órák száma heti háromról ötre változott. Saját maga látta, hogy hét testnevelés óra folyik 
párhuzamosan már most. Jó idő esetén meg tudják oldani, hogy a CVSE valamennyi létesítményét 
használva meg tudják tartani a testnevelés órákat, rossz idő esetén „lépcsős” tornaórák vannak. Úgy 
gondolja, hogy őket – önkormányzati képviselőket – a város érdekeit kell nézni, a város 
intézményszerkezetét kell működtetni. Ha ez a csarnok megépül, három teremben tanulhatnak a gyerekek. 
Visszautasítja ennek a politikai színezetét. 
 8./ Benkőné Remport Lilla: 
 Emlékeztetett arra, hogy akkor is a Szent Benedek Katolikus Általános 
iskola pedagógusai voltak itt elsősorban, hangoztatva az egyházi iskola pozitív és városi általános iskola 
negatív oldalát. Azt kell nézni, hogy lesz egy fedett helyiség, ahol tornászni tudnak az általános iskolások. 
 
 9./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 Úgy gondolja, hogy a sikeres pályázat eredményeképpen felépülő 
tornacsarnokkal mindenképpen jól járnak a gyerekek, a mindennapos testnevelés miatt már most is 
jelentkezik a probléma. Ha nem a poros, hideg folyosón szeretnének csúszni-mászni, meg kell, hogy 
felezzék a tornatermet, de ez sem elégséges.  
 
 10./ Fehér László polgármester: 
 Megkérdezte Lukács Erzsébet képviselőt, hogy van-e képviselői 
indítványa, hogy ne próbálják meg a lehetőséget, hogy három tornaterem legyen. Ezer gyerek jár abba az 
iskolába. 
 
 11./ Lukács Erzsébet: 
 Nem kíván képviselői indítványt tenni. 
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 12./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Politikamentesen elmondható, hogy az iskola felújítása óta azon 
gondolkodnak, keresik az alkalmat, hol tudnak olyan lehetőséget adni, hogy a mindennapos testnevelést 
legalább részlegesen tudják biztosítani. Sajtóból tudták meg azt a nagy készülődést, ami Szentgotthárdon 
van, ahol szintén a sportegyesület és az iskola fogja közösen használni. Ezt Celldömölk polgármestere 
szentgotthárdi polgármester kollégájától szerzett tapasztalatok alapján próbálja Celldömölkön is 
megvalósítani. A sportcsarnok területének beépítettségi előírásainak betartásával, megnézve a területet 
szakemberekkel közösen, azt mondták, hogy itt van reális helye, mivel kiszolgáló épület is rendelkezésre áll, 
ezek azok az értékek, amit anyagi erővel fel tudnak érni, ezzel lemásolva máshol megvalósuló projektet. 
Ezért köszönetet kell mondani a városvezetésnek, hogy utánajárt és talált ilyen formát, amihez nem kell 
nagy erőt mozdítani. Ha sikeres a pályázat, rövid idő alatt sikerülne megoldani a városi iskolának 
megoldhatatlannak tűnő gondját. Kérte képviselőtársait, hogy támogassák a projekt megvalósulását. 
 
 13./ Budai Bernadett képviselő: 
  
 Kissé indulatoktól nem mentesen kifejtette, hogy a volt kisegítő iskola 
épülete önkormányzati tulajdon, az önkormányzat dönthet a sorsáról. Ő is elmondta, hogy döntő 
többségében az egyházi iskola pedagógusai, nyugdíjasok, templomba járó celldömölkiek voltak azon a 
képviselő-testületi ülésen.  
 
 14./ Fehér László polgármester: 
 
 Sajnálta, hogy ilyen irányba ment el a napirend tárgyalása, nem 
szerencsés, mert megint csak szembeállítottak valakiket egymással. Akkor is kompromisszumra próbált 
törekedni. A Városi Általános Iskolát az önkormányzat 439 millió forint elnyert uniós pénzzel és 160 millió 
forintos önrésszel újította fel az önkormányzat. Most olyan koncepciót tesz le, hogy vagyoni értékkel nem 
kellene önrészt letenni. Valószínűnek tartja, hogy a kormányzat fog tornatermek építésére pályázatokat 
megjelentetni, de az is biztos, hogy önrésznek kell majd lenni.  Javasolta mindhárom pályázat beadását. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján az 1. a.), 
1. c.), 2. és 3. pont esetében 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az 1. b.) pont esetében 9 igen, 1 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 21/2013. (II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület a látvány-csapatsport támogatását biztosító 
sportcélú adókedvezmények igénybevételével (TAO program) az 
alábbi sportcélú fejlesztéseket kívánja végrehajtani: 
 
a.) A labdarúgó szakosztály pályázata a Kolozsvár utcai tribün épület 

részleges felújítására, a nézőtér lefedésére, illetve a volt aszfaltos 
pálya irányában egy új öltöző+vizesblokk csoport és egy 
multifunkciós terem létesítésére vonatkozik. 
 

b.) A leendő kosárlabda szakosztály pályázatában egy szabvány 
kosárlabdapálya méretű tornacsarnok építésére kerülne sor a volt 
kisegítő iskola épületének felhasználásával és átépítésével. 

 
c.) A kézilabda szakosztály a Vulkán-fürdő melletti önkormányzati 

területre nyújtana be egy komplett kézilabda-csarnokra pályázatot. 
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Mindhárom esetben a projekt önerejéhez az önkormányzati 
ingatlanvagyonnal támogatja a Celldömölki Városi és Vasutas 
Sportegyesületet. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a látvány-
csapatsport támogatásra benyújtandó pályázatok előkészítésére. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
telekalakítási eljárás lefolytatására, a szükséges ingatlanfedezet-
cserék és a támogatói szerződések előkészítésére. 

 
3. Az 1. a.) és b.) pontokhoz szükséges pályázatírás költségével a 

Képviselő-testület támogatja a Celldömölki Városi és Vasutas 
Sportegyesületet. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   

 Határidő:  2013. április 30. 
 
 
 20./ NAPIRENDI PONT: 
 

Lejárt bérleti szerződések. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Ismertette, hogy Városfejlesztési és Költségvetési Bizottságnak olyan 
javaslata volt, hogy mindkét esetben más helyet keressenek, ezzel lehetőség nyílik ezen épületek esetleges 
értékesítésére. Mindkét esetben szóba került a Városgondnokság épülete. 
  
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 22/2013. (II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1) A Képviselő-testület nem járul hozzá a Magyar Vöröskereszt Vas 
Megyei Szervezetével a Hollósy tér 1. szám alatti 25 m2 nagyságú 
irodahelyiségre, illetve az Összefogás az Egyenlő Esélyekért 
Nonprofit Közhasznú Kft-vel a Sági u. 111. szám alatti szociális 
foglalkoztató helyiségre kötött bérleti szerződések 
meghosszabbításához. Mindkét szervezet az átköltözés időtartamára 
eddigi bérleményt használhatja, legkésőbb 2013. április 30-ig. 
 

2) A Képviselő-testület bérbe adja a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei 
Szervezete részére a Városgondnokság épületében a volt HUKE 
irodát térítésmentesen, támogatva ezzel a szervezet működését. Az 
Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft-vel a 
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Városgondnokság épületében kialakított foglalkoztató helyiségre köt 
bérleti szerződést. 

 
3) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy vegye fel a 

kapcsolatot mindkét szervezet vezetőjével. 
 

4) A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot a bérleti 
szerződések megkötésével. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  2013. április 30. 

 
 
 21./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztatás fakivágási ügyről. 
 

 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 Az előterjesztések írásban a jegyzőkönyv mellékletei. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

23/2013. (II.14.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottság átruházott hatáskörben- fakivágási ügyekben – hozott 
döntéséről szóló tájékoztatót. 

 
Felelős:  Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
Határidő:  azonnal 
 
 

 Fehér László polgármester: 
 
 Ügyrendi dologban kérte a Képviselő-tagok szavazatát, hogy Sebestyén 
Vilmosnak, a Jobbik Magyarországért képviselőjének megadja-e a szólási lehetőséget. A Szervezeti és 
Működési Szabályzat szerint ezt előre írásban jeleznie kellett volna. A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 0 
tartózkodás szavazattal nem támogatta a hozzászólás lehetőségét. 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, a nyílt ülést bezárta. 
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester  


