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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. 
március 6-án 1400 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett, 
Erdélyi Antal, Horváth Melinda, Karádi Mihály, Dr. Kovács Zoltán, 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: 
 
 Kovács Ferenc – országgyűlési képviselő, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke, Futó István könyvvizsgáló, Szücs Andrea mb. aljegyző, Somogyi Gyula – a Városfejlesztési és 
Költségvetési Bizottság tagja, Holpert Jenőné – az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja, 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 – politikai szaktanácsadó, Gyuricza Imre szakreferens, 
Geiger Ernő, Losoncz Andrea – az Új Kemenesalja főszerkesztője, Vajda Zsuzsanna – a Városi Televízió 
szerkesztője. 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 11 
képviselő közül 10 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg. 
 
 NAPIREND: 
 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között történtekről. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
2./ Celldömölk 2013. évi pénzügyi terve. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázata. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
4./  A méhnyakrák (HPV vírus) elleni védőoltás támogatása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
5./ Helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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6./ Mezőgazdasági rendeltetésű földterületek hasznosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
7./ Tulajdonviszonyok rendezése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
8./ Kérelem a Téglagyári északi tó környezetének rendbetételére. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
9./ Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás Bajcsy u. 20 kV-os szabad 

vezeték átépítéséhez. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
10./ Kerékpárút és járda leszakadása vis maior esemény. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
11./ Helyi Építési Szabályzat módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
12./ Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
13./ Hajmásy Zsolt – a Magyar Erős Ember Szövetség képviseletében – 

kérelme. 
 
Előadó: Fehér László polgármester 

 
14./ Celldömölk József A. u. 2. szám alatti ingatlanra terhelt jelzálogjog 

töröltetése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
15./ Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) sz. 
rendeletének, és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 
11/2000. (V.3.) sz. rendeletének módosítása. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 

 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
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 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: 
 
Február: 
 
15. A Vas Megyei Közgyűlés soros ülésén vett részt, amelyen elfogadták a megyei önkormányzat 2013. 

évi költségvetését. 
18-22. Évi rendes szabadságát töltötte. 
22. Délelőtt a Vas Megyei Rendőr-főkapitány előző évi rendőri munkáról szóló beszámolóján vett részt 

Söptei Józsefné alpolgármesterrel együtt. 
 Délután a KMKK art mozijának egyéves születésnapi rendezvényét nyitotta meg, melynek vendége 

volt Pacskovszky József celldömölki születésű filmrendező. A születésnapot filmmaratonnal, 24 órás 
vetítéssel ünnepelte a mozi. 

25. Illés Erika celldömölki szobrászművésszel folytatott egyeztetést a városközpontban létesítendő új 
köztéri alkotással kapcsolatban. Egy három méter magas fal előtt egy asztallap áll, szobabelsőt 
imitálva, a fal előtt lévő polcon a könyvek kemenesaljai alkotó embereket idéznek meg. A szobor 
eredetileg a Városháza elé lett tervezve, de témájánál fogva jobban illeszkedik a KMKK környékére. 
Az önrészt társadalmi munkában az önkormányzat meg tudja oldani. 

27. Farkas Péter kórházigazgatóval a kórház fejlesztésére tervezett pályázatról egyeztettek. A korábbi 
terveknek megfelelően a járóbeteg-ellátás egy részét vinnék be a kórház területére, azonban más 
építészeti megoldás valósul meg a korábban tervezettekhez képest. 

28. A Vas Megyei Kormányhivatalban írták alá Söptei Józsefné alpolgármester és Farkas Gábor jegyző 
részvételével az adósságkonszolidációról szóló megállapodást. 407.528.129 forintot vállalt át az 
állam a város adósságából. 

 
Március: 
 
1. A Vasi TISZK ülésén vett részt, ahol a társulás megszüntetéséhez kapcsolódó ügyekről tárgyaltak. 
2 A KMKK art mozija Total Plan címmel amatőr filmesek részére szervezett országos filmfesztivált. A 

zsűri 51 alkotást tekintett meg, melyek között határon túlról érkező filmek is voltak. 
4. Délelőtt a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetőivel tárgyaltak a csatornaszolgáltatás jövőjét illetően. 

Arra tett ígéretet, hogy a város érdekében a legjobb jövőképet vázoló elképzeléseket fogja a 
Képviselő-testület elé terjeszteni. 

 Délután a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
ülését vezette. Az ülésen elfogadták a Celldömölki Városi Óvoda ez évi költségvetését, döntöttek az 
óvoda nyári zárva tartásáról, illetve a leendő óvodások beíratásának idejéről. A leendő óvodás 
gyermekeket 2013. március 25-én és 26-án (hétfőn, kedden) 8 és 16 óra között lehet beíratni a Koptik 
Odó utcai székhelyóvodában és az alsósági tagóvodában. 

 A Társulási Tanács ülése után a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság ülésén vett részt. 
5. Az evangélikus óvodák országos találkozóján köszöntötte a konferencia résztvevőit a művelődési 

központban. A Találkozót Rác Dénes lelkész és Darabosné Limpár Mária, a Hajnalcsillag óvoda 
vezetője szervezték, 150 óvodapedagógus vett részt a konferencián. A rendezvényhez gratulált az 
Evangélikus Egyháznak. 
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 Délután a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsának lését vezette. Az ülésen a Népjóléti Szolgálat ez évi költségvetését, intézményi 
dokumentumait fogadták el, valamint szó volt a házi jelzőrendszeres szolgálat működéséről, ez utóbbi 
mai képviselő-testületi ülés napirendi pontja is. 

 Az ülés átalakult a többcélú kistérség társulási ülésévé, ahol szintén az ez évi költségvetést fogadtuk 
el. 

 
Elmondta, hogy a székely zászló kihelyezése ügyében többen megkeresték. Testvérvárosunk, 

Erdőszentgyörgy polgármesterével már korábban felvette a kapcsolatot. Április 12-én pénteken délelőtt 
Erdőszentgyörgy polgármesterének vezetésével érkezik egy delegáció, akik elhozzák a székely zászlót és 
közösen elhelyezik a városközpontban. Amennyiben a Képviselő-testület ezt elfogadja, tájékoztatja a 
testvérváros tanácsát, hogy Celldömölk városa szeretettel várja őket. 
 

Ezt követően a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal két dolgozójának adott át elismerő 
oklevelet, akiket Kovács Ferenc országgyűlési képviselő is köszöntött. Kovácsné Horváth Andrea szervezési 
ügyintézőnek, aki hosszú évek óta indul hazai és nemzetközi gyors- gépíró versenyeken, ahol a 
versenymunkák értékeléséhez előírt szint teljesítésével mindig jó helyezéseket ért el. A 2012. évi magyar 
bajnokságon gyorsírásból 1., gépírásból 11., összetett versenyben 3. helyezést ért el. A 2012. 
novemberében megrendezett országos gyors- és gépíró versenyen gyorsírásból 1., magyar és német nyelvű 
gépírásból hibátlan munkával az 5., angol nyelvű gépírásból 4. helyezett lett. Másfél hete vett részt a 2013. 
évi magyar bajnokságon, aminek a hivatalos eredményhirdetése március 23-án lesz, még minősítik a 
versenymunkákat. Előzetes tájékoztatás szerint a gyorsírást megnyerte, gépírásból pedig 3. lett. 
Geiger Ernőt elismerésben részesítette, aki 1991 óta dolgozik a celldömölki polgármesteri hivatalban. 1974-
ben szerzett jogosítványt. Hivatásos A, B, C kategóriás jogosítványai személy- és tehergépkocsi, 
motorkerékpár vezetésére jogosítják. 1992 óta tölti be a hivatalban a gépkocsivezetői munkakört, ezen idő 
alatt hat személygépkocsit vezetett, határainkon belül és nemzetközi utakon vitte utasait, akik a jó hangulatú 
utazások során mindig biztonságban érezhették magukat. Többször megtette a testvérvárosunkba, 
Erdőszentgtyörgyre vezető, közel 740 kilométer távolságú utat. Az évtizedek alatt 1 millió kilométert vezetett 
balesetmentesen. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kovács Ferenc országgyűlési képviselő, Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke: 

   Mondanivalóját azzal kezdte, hogy valamennyien tapasztalhatják, hogy 
Magyarországon nagyon nagy léptékű, hihetetlen iramú átalakítás, átszervezés történik, amely részben 
érinti az államot, részben az önkormányzati világot. Legfontosabb lépés az volt, hogy 2010 után 
hatalomra lépett kormánykoalíció csökkentette a köz által megválasztható képviselők számát, ezért van 
kisebb testület Celldömölkön, ezért kisebb a megyei önkormányzat. A 2014. évi választásokkor a 
parlamenti képviselők száma feleződik 365 fő helyett 198-199 fő fog képvielőként szolgálatot teljesíteni. 
Az átalakításnak apropója az volt, hogy 2010-ben az országos olyan állapotban vette át a jelenlegi 
kormány, hogy gazdasági csőd szélén volt az ország. Létrehozták azokat a törvényeket, rendeleteket, 
amelyen keresztül megpróbálnak rendet tenni az önkormányzati világban is, az önkormányzati 
gazdálkodásban is, jelentős az önkormányzatok adóssága. Komoly összeggel tartoznak az 
önkormányzatok, nem Celldömölk nagyságrendű települések, hanem megyei jogú városok, megyei 
közgyűlések voltak, akik nagyobb adósságtétellel rendelkeztek. Először a megyei közgyűlések lettek 
konszolidálva, az állam teljes mértékben átvállalta és mindazokat a feladatokat, amelyeket az állam 
helyett látott el az intézményrendszerben. Celldömölk esetében is ez történt, a közösen működtetett 
kórházaik között ott volt a Kemenesaljai Egyesített Kórház is, amely a GYEMSZI működtetése alatt az 
államtól kapja meg a forrásokat.  A következő kör az ötezer lakos alatti kisönkormányzatok 
rehabilitációja volt. A kistelepüléseken százalékosan átvette az állam azokat az adósságokat, 
amelyeket az önkormányzatok felhalmoztak. 216 település között csak 80 volt, akinek nem kellett 
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adósságátvállalásban részt vennie. A települések többsége valamilyen feladat mellé, valamilyen 
pályázat mellé, melyeknek többsége köz szolgálatát ellátó beruházás része volt, olyan 
kötelezettségeket vállalt, amellyel meg tudta oldani épületek, közműrendszerének a kivitelezését. Úgy 
gondolja nagyon helyesen cselekedtek az önkormányzatok. Mertek álmodni, terveket szőni, mertek 
pályázni. Akár Európai Uniós, akár hazai pályázaton indultak 65-90 százalékos a finanszírozás, az 
önrészt a helyi önkormányzatoknak kellett előteremteni, emiatt kellett különböző hitelekhez, 
pénzintézetekhez fordulni. Alapvetően köszönettel tartoznak azoknak az önkormányzatoknak, akik 
mertek álmodni, tervezni és szép produktumokat létrehozni. A celldömölkiek is büszkék lehetnek, hogy 
a belváros megújult, az iskolák rendbe lettek téve, megújult a kultúrház, a Vulkán Fürdő körül beindultak 
a beruházások, amelyek az elmúlt 14-15 év eredménye. Ez mind nem jöhetett volna létre, ha nincs az 
önkormányzatnak bátorsága, hogy pályázzon, így jött létre az adósságállomány, amelyet a kormány 
átvállal. Celldömölkről elmondható, hogy gazdálkodása során a működtetésre nem kellett hitelt felvenni, 
elsősorban a fejlesztések jelentették azokat a hiteleket, amelyből összejött az adósság. Kézzel 
foghatók, tetten érhetők a fejlesztések, az itt élő embereket szolgálják. Azt kínálta fel a kormány, hogy 
40 százalékosan vállalja át az adósságállományt. Adóerősség és különböző vizsgálatokat végeztek, 
volt aki 70 százalékos adósságátvállalást kapott, volt aki 40 százalékot, Celldömölk adósságának 50 
százalékát vállalta át a kormány. Bízik abban, hogy ez a folyamat folytatódni fog. Adósságrendezés 
elsősorban azért jön létre, mert az önkormányzatoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy a lakosság 
érdekében szabadon és mindenféle banki tehertől mentesen gondolkodhassanak és tervezhessenek. A 
jövőt így tudják felépíteni, ha van rá módjuk, lehetőségük, hogy merjenek álmodni, nincs bilincs azokkal 
a tervekkel szemben, amelyeket megfogalmaznak. A 2014-2020 közötti Európai Uniós költségvetési 
ciklusra már úgy tervezik megyei közgyűlési szinten a támogatási rendszereket, ha egy-egy 
önkormányzat közcélú feladatra pályázik és megnyeri a támogatást, akkor a magyar állam hazai 
forrásból automatikusan folyósítani fogja az önrészt. Ehhez nem kell sem hitelt felvenni, vagy más 
pénzügyi lehetőséghez fordulni. Más az, ha az önkormányzat tud tartalékot teremteni és nem közcélú, 
hanem más (pl. fesztivált) akar létrehozni, azt magának kell megoldani. Köszönettel tartozik a város 
vezetésének, a Képviselő-testület tagjainak, mindenkinek, aki tett azért, hogy szebb legyen az amúgy is 
szép kemenesaljai város. Bízik abban, hogy ez tovább folytatódik, még szebb és még élhetőbb várossá 
válik Celldömölk. 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Megköszönte Kovács Ferenc országgyűlési képviselőnek, hogy eljött a 
testület ülésére és elmondta gondolatait. Az adósságkonszolidációról az Új Kemenesaljában is tájékoztatni 
fogják a lakosságot, Matolcsi és Pintér miniszter urak megbízásából megkapták a dokumentumot. 
Celldömölk 320 millió forintra lett volna jogosult, 80 millió forinttal kapott többet, ez megjelenik a 
költségvetésben. Az idei évben a személyi jövedelemadó, gépjármű adó 60 százalékát kapja meg az 
önkormányzat, két évre közel 440 millió forintos összeg. Ezért sem mindegy, hogy milyen összegű 
konszolidációt kaptak, mert ezzel az idei évben meg szeretnék oldani a jövő évben aktuális törlesztést, nem 
fogja terhelni a következő évi költségvetést. Először 40 százalékot ítéltek Celldömölknek, megköszönte 
elnök úr segítségét, bár tudja, hogy komoly pénzügyi, közgazdasági számítások vannak mögötte.  
   
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

29/2013.(III.06.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 
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 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Celldömölk város 2013. évi pénzügyi terve. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 

 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Gondolatébresztőként elmondta, hogy két milliárd 698 millió forint 
Celldömölk Város Önkormányzatának bevételi és kiadási oldala is. Hosszú évek után úgy is kellett 
megtervezni, hogy nem lehet hiány. Ehhez lett egyrészt ami elhangzott, az állami segítség, másik oldalról 
látni kell, hogy a tavalyi évinek 55 százaléka, 700 főről lecsökkent a dolgozói létszám a kórház és az iskolák 
állami fenntartásba kerülésével. Nagyobb változás az önkormányzat életében, hogy eddig a megyében 9 
kistérség volt, januártól hét járás lett, a celldömölki járás celldömölki központtal alakult meg. A járásban négy 
körjegyzőség van, Celldömölk, Jánosháza, Nagysimonyi és Kenyeri központtal. Celldömölk Mersevát, 
Csönge, Ostffyasszonyfa, Mesteri, Nemeskocs községekkel alakított közös önkormányzati hivatalt. A 
népszámlálás adataiból kiderült, hogy a 12.000 lakosú város sajnos 11.400 főre csökkent. A Kemenes 
Vulkán Park tavasszal meg fog nyílni, vezető és dolgozók lesznek felvéve. A Vulkán Fürdőt gazdasági 
társaság üzemelteti, ahol 51 százalékban az önkormányzat, 49 százalékban a JUFA Ungarn Kft. a 
tulajdonos. A fürdő üzemeltetésében 30 millió forintnál többet nem fog befizetni az önkormányzat, ez is 
kevesebb a múlt évhez viszonyítva. A JUFA Ungarn Kft. bejelentette, hogy a szálloda, illetve a kemping akár 
nyárra is el tudna készülni, de úgy tervezik, hogy a fürdő fejlesztését ősszel megkezdik, ami decemberre 
elkészül és addig nem akarják megnyitni a szálláshelyet, hogy a vendégek ne úgy érkezzenek hogy 
építkezés zajlik és esetleg legközelebb nem jönnek vissza. Ezzel a túrizmus felgyorsulásával csak 2014-ben 
számolhatnak.   
 
 2./ Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
 Elmondta, hogy Celldömölk Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetésének tervezését a jogszabályi előírások mellett a Képviselő-testület korábbi döntései, illetve az 
első olvasat során kiadott csökkentési irányelvek határozták meg. Ezeknek megfelelve az 
intézményvezetőkkel megbeszélést folytattak. Az intézményvezetők is mindent megtettek, hogy eleget 
tegyenek ennek az irányelvnek. Kiemelte a főbb változásokat. Legfontosabb változás az adósság-
konszolidáció mértéke, ami 50 százalékra módosult, mintegy 80 millió forinttal több bevételt jelen a központi 
előirányzatok között. Technikailag pénz nem érkezik az önkormányzathoz, hanem a bankhoz fog érkezni. 
Kiadási oldala a hiteltörlesztés lesz, a Vulkán Fürdő hitele, amit érdemes végtörleszteni. 2014. évre 88 millió 
forint törlesztést jelentene, ami megterhelné a 2014. évi költségvetést. A folyószámlahitel is 
visszatörlesztésre kerülne. Ezt azért tolta maga előtt a város, mert legtöbbször a pályázatok önerejét is 
működési hitelből finanszírozta, ezzel is a város fejlődését szolgálva. A stabilitási törvény előírásainak eleget 
fog tenni Celldömölk Város Önkormányzata. Bevételek között legfontosabb változás a helyi adóknál 
található. A helyi iparűzési adó tíz millió forinttal megemelték a betervezett összeget. Pénzeszköz átvételnél 
pontosított, az Intézményfenntartó TársulásiTanács elfogadta az óvoda, Népjóléti Szolgálat költségvetését. 
Minimális összegű pénzeszköz átvételt tudnak tervezni, amit a társulás településeiről bejáró gyerekek után 
fizetnek. Feladatalapú finanszírozásnál is pontosították az összeget, a Magyar Államkincstártól egy hete 
kapták meg a levelet, miszerint  külterületekre is adtak 480 ezer forint támogatást. A Művelődési Központ és 
Könyvtárral kapcsolatban a mozgókönyvtári támogatás az intézményvezető asszony tájékoztatása szerint 
várhatóan május körül konkretizálódik, hogy milyen formában kapja meg. Nem lesz akkora összegű, mint az 
előző években, 10 millió forintnál alacsonyabb támogatásra számíthatnak. Felhalmozási és tőke jellegű 
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bevételeknél van változás. Vulkán Fürdő körüli terület eladásából származó bevétel, összesen 94.906.000,-
Ft fog befolyni a területeladásból. Nemcsak a fürdő körüli terület lett betervezve, hanem a Wesselényi utcai 
terület, a két Búza János utcai lakás eladásából is várhatóan lesz bevétel. Osztalék bevételnél a 
Kemenesvíz Kft. osztalékát tervezték 10 millió forinttal a korábbi 4 millió forint helyett. A jövőben azonban 
mind a Kemenesvíz, mind a HUKE Kft. osztalék bevétele csökkenni fog várhatóan. Felhalmozási célú 
támogatás értékű bevételeknél 242.170.000,-Ft bevétel áll, ami a jelentős pályázati tevékenységnek 
nevezhetnek. A pénzmaradvány az, ami biztosítja a költségvetés stabilitását, 130.109.000 forint 
pénzmaradványt terveztek, amit módosíthat a normatíva elszámolással kapcsolatos visszautalás. 
Kiadások tekintetében a működési kiadások között a járulék kiadások, ahol csökkenés tapasztalható az első 
olvasathoz képest, tíz millió forint kiadáscsökkenést eredményezett. Dologi kiadások csökkentésénél az 
energetikai szakvéleményt vették figyelembe. Változás a Soltis Színház támogatására 500 ezer, 
Polgárőrség támogatására 100 ezer forint összegű támogatás. Útfelújításra bruttó 70 millió forint lett 
tervezve, ebből 19 millió forint az előző évben vállalt kötelezettség, ami idén kerül megvalósításra. Itt 
említette meg, hogy amennyiben a beadott pályázatok önerejére is lehet pályázni, 20 millió forint ami 
növelheti a 70 millió forintos felújítási keretet. A költségvetési rendelet 6. §. (3) bekezdése szerint a 
felújításokat úgy lehet teljesíteni, ha az ingatlan eladásokból származó bevétel befolyik az 
önkormányzathoz. Tartalék összege összesen 44.006.000 forint, működési tartalék 23.682.000 forint, a 
Vulkán Park hiányára fedezetet körülbelül 15 millió forintos összegben tervezték, 10 millió forint várhatóan 
működési hiány, illetve külső környezet kialakítására is szükség lesz. Az intézmény megnyitásakor év 
közben előirányzat módosításban fogják átcsoportosítani. A bevételi és kiadási főösszeg 2.698.355 e.Ft. 
Ötven százalékra csökkent a mérleg főösszeg, elsősorban az intézményhálózat állami finanszírozás 
átalakításának köszönhetően. Végül elmondta, hogy a pénzügyi terv összeállítása komoly kihívást jelentett, 
megköszönte az intézményvezetők együttműködését, a pénzügyi osztály dolgozóinak szorgos munkáját, 
akik közül kiemelte Szilassy Sándornét.  
 
 3./ Futó István könyvvizsgáló: 
 
 Részletes, írásos véleményét eljuttatta Celldömölk Város 
Önkormányzatához. A legfontosabb megállapításokat emelte ki, illetve egészítette ki. Három fő szempont 
köré csoportosította a véleményét. Az eljárásrendet betartotta-e az önkormányzat, amit az államháztartási 
törvény előír, formailag tartalmaz-e mindent a beterjesztett rendelet-tervezet, tartalmilag az egyensúly 
biztosított-e. Eljárásrendről: folyamatosan figyelemmel kísérte azt a folyamatot, amely a költségvetési 
rendelet megalkotását megelőzte, a koncepció beterjesztésre került, első olvasatban is tárgyalta, megvitatta, 
a jegyző egyeztetett az intézményekkel és egy rendhagyó folyamat volt, változott az önkormányzati törvény, 
államháztartási törvény. Állami feladat-átvállalás történt, bevezetésre került a feladatalapú finanszírozás 
nem rutinszerű munkát kellett végezni, az önkormányzati hivatal messzemenően, körültekintően vette 
figyelembe a jogszabályi változást, amit alkalmazni kellett. A főszámok is érzékeltetik a főszámok méreteit, 
kevesebb intézményvezető ül itt, illetve a főösszeg nagyságrendje is változott. Vizsgálnia kellett, hogy az 
Államháztartási Törvény 23. §. (2) bekezdése szerint tartalmaz-e mindent a rendelet. Beazonosította az 
egyes táblázatokat és megállapította, hogy minden egyes pontnak vannak megfelelő táblázatai, van olyan 
pont, aminek több táblázat is megfelel, sokrétűen mutatják be a 2013. évi költségvetés bevételeit, kiadásait. 
Különösen értékesnek tartja a költségvetési mérleget működés- és tőkemérleg szempontjából is felbontja és 
bemutatja. Formailag hagyományos szerkezetben került beterjesztésre. Van egy szöveges indoklás, ami 
tételesen kifejti a bevételeket, kiadásokat, van egy számszerű rész táblázatos formában és rendelettervezet. 
Tartalmilag vizsgálni kellett, hogy a bevételek reálisak, teljesíthetőek-e, a két oldal közötti egyensúly 
biztosított-e. Végigvizsgálva a bevételi elemeket érzékelhető, hogy jelentősen csökken 2013-ban a központi 
támogatás, részben az állami feladat átvállalás miatt történik, részben a feladatalapú finanszírozás miatt. Két 
kockázati elemet szokott kiemelni, az adónemeket és a vagyonhasznosítást. Gépjármű adónál változások 
történnek, jelentős részét az állam elvonja. Iparűzési adónál óvatosan történik a tervezés, növekedéssel 
számol, de figyelembe vette a 2012-es tényleges adóbevételeket, van abban tartalék. Ami kockázatos 
szokott lenni, a vagyonhasznosítási bevételek, itt volt mindig a legtöbb kockázat. Ez a kockázat csökkent az 
idei évben. A betervezett bevételek egy részére van már szerződés (fürdő körüli terület 3. üteme), egyéb 
vagyonelemek értékesítésére vevői szándék-nyilatkozat áll rendelkezésre.  
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A bevétel-kiadás egyensúly szempontjából teljesen új, szokatlan helyzet állt elő, hiányt nem lehetett 
tervezni. A bevételek, kiadások összhangja biztosított, tartalék is szerepel. Leírásra is került és az 
osztályvezető is elmondta, ezek bizonyos céllal kerültek be. A tőke mérleg is egyensúlyban van, a 
fejlesztésekhez a város nem tervez hitelfelvételt. Az eljárásrendet betartva olyan költségvetés került 
beterjesztésre, ami formailag megfelel, mert tartalmazza mindazt, amit tartalmaznia kell, bevételi oldalról 
ezek a bevételek sokkal nagyobb biztonsággal, kevesebb kockázattal realizálhatók lesznek, egyensúlyi 
szempontból kockázatot nem hordoz magában, ennek megfelelően sikerül megvalósítani a tervet. Kockázat 
abban van, hogy teljesen új rendszert kell működtetni a korábbi évekhez képest. Reméli, hogy az állam jól 
mérte fel az önkormányzati rendszer feladatalapon történő finanszírozásának a követelményét. A Képviselő-
testületnek a beterjesztett rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
  
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Megköszönte Futó István könyvvizsgáló által elmondott véleményt a 
beterjesztett 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetéről. 
 
 5./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Az első olvasatban előre jelzett 25.660.000 forint hiányt a Városfejlesztési 
és Költségvetési Bizottság nem tudta elfogadni. Az első olvasat tárgyalása után megtörtént az egyeztetés az 
intézményvezetőkkel, a kiadáscsökkentési irányelvek folytán ez nullára realizálódott. A bizottság köszönetét 
fejezi ki az intézményvezetőknek, jegyzőnek, pénzügyi osztálynak és javasolta a költségvetés elfogadását. 
 
 6./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A költségvetésről nem kívánt szólni, mivel az előző üléseken, 
megbeszéléseken részletesen véleményezte azt. Úgy gondolja, hogy a könyvvizsgáló által leírt anyagot 
áttanulmányozva tartalmaz figyelmeztetéseket számukra. Terjedelmében is hosszadalmasabb, mint ami 
korábban szokott lenni, megköszönte a részletes véleményét. Sikerült nullára tervezni és bizonyos 
tartalékokat betenni, hallhatta mindenki, hogy célzott tartalékok. A Kemenes Vulkán Park esetében 
kényszerűségből került a tartalékba, nem teljesen szabad tartalékok, nem érezhetik magukat teljes 
biztonságban. A fejlesztéseknél az ingatlanok értékesítése, a működés rendkívül szűkre szabott keret, ami 
önmagában hordozza a veszélyt. Felhívta a figyelmét a képviselőknek, intézményvezetőknek, hogy az év 
során ne többletfeladatokkal próbáljanak megjelenni, hanem a tartalékot arra használják, hogy a betervezett 
feladatokat, amit esetleg szűkösen határoztak meg, az ebből adódó határokat próbálják felhasználni. 
Legyen annak a tartaléka, ha nem jól határozták meg az energiahordozók költségét, vagy nem április 
elsejétől, hanem május elsejétől fog bekövetkezni netán az egységárak csökkenése, vagy az elhúzódó tél 
miatt nagyobb mennyiségű energiát kell felhasználni. Erre legyen fedezet, ne pedig új feladatokra. 
Biztonságos költségvetés nemcsak azt jelenti, hogy nullára tervezték, hanem azok a tartalékok biztosítanak 
fedezetet arra, hogy amit most a tervezés során nem teljes pontossággal vettek figyelembe, az intézmények 
működését a városban biztosítani tudják év végéig. Mindenki azokra a feladatokra korlátozódjon, ami a 
költségvetésben benne van. Köszönetét fejezte ki a pénzügyi osztálynak, jegyző úrnak, könyvvizsgáló úrnak 
is megköszönve azt a segítséget, amit ennek az anyagnak az összeállításához tettek hozzá fizikailag és 
szellemileg is, amelyben sikerült olyan anyagot összeállítani, hogy az adósságkonszolidációban tíz 
százalékkal nagyobb összeget sikerült kapni. Komoly munkát és részletes kimutatást jelentett. Ahhoz, hogy 
a város részére megszabott negyven százalék feletti eredményt tudtak elérni, ez a szakmai 
megalapozottság volt az alapja.                                          
 
  
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 Elfogadásra javasolta az előterjesztésben leírt határozatot és Celldömölk 
Város 2013. évi költségvetésének rendelet-tervezetét.   
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 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

30/2013.(III.06.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy a sikeres önerő pályázatokból 
befolyó bevételt útfelújításra fordítja. 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 

 
  
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. 
(III.07.) rendelete a 2013. évi költségvetésről. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázata. 
 

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

1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a 
Városfejlesztési és Költségvetési bizottság megtárgyalta, ahol az a határozat született, hogy csak és 
kizárólag a celldömölkieket támogassák, azt is maximum 25 ezer forinttal készülékenként, a kihelyezett 
készülékek száma nem növelhető. Függetlenül a pályázat sikerességétől. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a Celldömölkkel társult településeken 118 készülék van 
kihelyezve. A tegnap megtartott társulási tanács ülésén a polgármester kollégákkal abban maradtak, hogy 
alaposan átnézik és jelezni fogják, hogy tudják-e vállalni. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

31/2013.(III.06.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást biztosítani kívánja a rászoruló celldömölki lakosok részére. A 
készülékek száma nem növelhető, a Képviselő-testület a kihelyezett 
készülékek költségeihez készülékenként 25.000 forinttal járul hozzá. 
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Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A méhnyakrák (HPV vírus) elleni védőoltás támogatása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 

1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság javaslata az, hogy az 
önkormányzat a celldömölki gyerekeket támogassa a költségek egyharmad részével. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Az előző években a költség három felé oszlott, első részt a szülő fizette, a 
másodikat az önkormányzat és a harmadik részt a kistérség. A kistérségi munkaszervezet megszűnésével a 
továbbiakban nem tud támogatást adni. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a szakreferens vegye fel a 
kapcsolatot a gyógyszerforgalmazóval, hogy vállalják az oltóanyag egyharmadának költségét. Amennyiben 
nem vállalják, két lehetőség van, a szülők vállalnak kétharmad részt, vagy az önkormányzati részt kell 
felemelni. 
 
 3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A szakreferensnek sikerült a gyógyszerforgalmazóval felvenni a 
kapcsolatot, nem tudják vállalni az egyharmad részt, mivel így is kedvezményesen ajánlották fel ezt a 
lehetőséget.  
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

32/2013.(III.06.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselő-testület a 2000. január 1-e és 2000. december 31-e közötti 
időszakban született celldömölki gyermekek méhnyakrák (HPV vírus) elleni 
védőoltást támogatja. Az önkormányzat a felmerülő költségek egyharmad 
részét támogatja. 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 
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 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 

1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság javasolta az előterjesztésben 
leírt határozati javaslatot. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

33/2013.(III.06.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselő-testület pályázatot nyújt be a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet 
alapján a 2013. évi közművelődési érdekeltségi támogatásra az alábbiak 
szerint: 

szabadtéri mobil nézőtér kialakításához térbútorzat 
(székek, padok, asztalok) vásárlása:    1.000.000,-Ft 
 
A Képviselő-testület az elnyert pályázathoz szükséges önrészt, 1.000.000,-Ft-
ot 100 százalékban éves költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 

 
 
 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Mezőgazdasági rendeltetésű földterületek hasznosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Elmondta, hogy a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottságnak az volt a 
véleménye, hogy maximum 5 százalékos emelést fogadjon el a Képviselő-testület. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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34/2013.(III.06.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselő-testület a mezőgazdasági rendeltetésű földterületek 2013/2014-
es gazdasági évre szóló bérleti díjait 5 százalékkal megemeli. 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 

 
 
 7./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Tulajdonviszonyok rendezése. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy további egyeztetést kíván, javasolta a napirendről való 
levételét. 
 
 A képviselő-testület a polgármester javaslatára 9 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal az előterjesztés tárgyalását levette a napirendről. 
 
 
 
 8./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Kérelem a Téglagyári északi tó környezetének rendbetételére. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Elmondta, hogy a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
megtekintette a helyszínt. A helyszíni szemle alkalmával bűzt nem éreztek. A probléma megszüntetésére két 
lehetőség van. Láncos kotróval kitisztítják, ennek bizonyos költsége van, megkérték a műszaki osztályt, 
hogy ennek nagyságát érdeklődje meg. Végső megoldásra a hatóságtól kérjenek állásfoglalást, hogy a kistó 
betemethető-e. 
 
 2./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A bizottsági ülést követően szakemberekkel felvette a kapcsolatot, készítik 
az árajánlatot, esetleg más technológiát is javasolna. Szóbeszéd terjedt el, hogy lőszer-mentesítési 
programot kellene alkalmazni. 
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 3./ Fehér László polgármester: 
 
 A tó szomszédságában lévő vállalkozó Majsa Szilárd felajánlotta, hogy a 
tó rendbetételében segítene. A tó kotrása esetén kérdés, hogy hova legyen az iszap elhelyezve, Karádi 
Mihály képviselő elmondta, hogy elsődlegesen az a cél, hogy ki legyen kotorva, nem vállalta senki, mert 
esetlegesen van a tóban lőszer. Egy kis türelmet kérnek, hogy pontosan minden lehetőségnek utána 
tudjanak nézni. Ezektől függetlenül közmunkások igénybevételével az elkorhadt fákat, gazos részt ki lehet 
vágni. 
 
 A képviselő-testület a polgármester javaslatára 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az előterjesztés tárgyalását levette a napirendről. 
 
 
 
 9./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás Bajcsy u. 20 kV-os szabad 
vezeték átépítéséhez. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
  
 1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Elmondta, hogy a bizottság javasolta a hozzájárulás megadását azzal a 
feltétellel, hogy földkábellel történjen meg a vezeték cseréje. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

35/2013.(III.06.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület közútkezelői hozzájárulását adja az E.ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt. által megterveztetett Hegyi u. – Bajcsy Zs. 
u. csomópontban lévő OTR állomástól a meglévő 20 kV-os csupasz 
szabadvezeték átépítéséhez. A Képviselő-testület a szabadvezeték 
kicserélését földkábellel engedélyezi.  

 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 
 

 
 10./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kerékpárút és járda leszakadása vis maior esemény. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 A bizottság foglalkozott a leszakadt kerékpárút vis maior esetével. 
Felvetődött, hogy nagyobb támogatás elérésére lenne lehetőség, ha a káreseményben szerepeltetve lenne 
a számozott közút is. A közútkezelő Kht-nak van kötelezettsége, minél nagyobb százalékot kellene 
vállalniuk.  
 
 2./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető. 
 
 Elmondta, hogy vis maior igényünket beterjesztették, jogosultságukat egy 
bizottság megítélte, és egy konkrét pályázatot kell benyújtani. Ha elnyerik a 70 százalékos támogatást, ami 
a maximum, a közútkezelő hathatós támogatását, pályázatba való beemelését kezdeményezik. Ez meg is 
fog történni, a maradék résznél számítanak rájuk, annak okán is, hogy az ő útjuk alépítménye is sérül. A 
káresemény a biztosító felé is bejelentésre került, megkapták a választ is, hogy biztosítási összeget erre 
nem adnak, mivel vagyonértékű biztosítással rendelkezik a város.  
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

36/2013.(III.06.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújtson be vis 
maior támogatás címen támogatási igényt a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: Kerékpár út és járda leszakadás,  
helye Celldömölk, Sági u. 1864/2 hrsz. 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2013. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 3.000.000 Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
Egyéb forrás  0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 27.000.000Ft 90 
Források összesen 30.000.000 Ft 100 

 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
30.000.000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja 
biztosítani.  
 
A Képviselőtestület, nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  
 
 A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának 

ellátását szolgálja:  
Kerékpárút és járda építmény Celldömölk, Sági u. 1864/2 hrsz. 
településüzemeltetés - a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása kötelező feladat. 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással nem rendelkezik 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt  



15 
 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a 
feladatát nem tudja ellátni. 

 A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2013. évi 
költségvetéséről szóló 4/2013. (III.07.) számú Költségvetési 
Rendeletében biztosítja. 

 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés 
benyújtására. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző  
 
Határidő: azonnal 
 

 
 11./ NAPIRENDI PONT: 
 

Helyi Építési Szabályzat módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
A múlt évben a Képviselő-testület rendeletet alkotott a Helyi Építési Szabályzat módosításáról. A törvényi 
előírást figyelembe véve a településszerkezeti terv módosítását a Képviselő-testületnek határozattal el kell 
fogadnia. Rendeletmódosításra nincs szükség. 
 
  A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

37/2013.(III.06.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a Pápai út – 056/1 hrsz – tervezett útszabályozás 
által határolt tömbre vonatkozó Településszerkezeti Terv módosítását 
az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
„Tárgyi terület az Lke építési övezetből Gksz építési övezetbe megy át 
a Településfelhasználási Terv módosításán ábrázoltak szerint.” 

 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 
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 12./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
szabályzatának elfogadása. 
 

 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: 
 

38/2013.(III.06.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a Celldömölki Közös Önkormányzati 
Hivatal Ügyrendjét (Szervezeti és Működési Szabályzatát) a 
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 

 
 
 13./ NAPIRENDI PONT: 
 

Hajmásy Zsolt – a Magyar Erős Ember Szövetség képviseletében – kérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Szóbeli előterjesztés, kérelem mellékelve. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy Hajmásy Zsolt, az Építők útján lévő fitness terem egyik 
tulajdonosa kereste meg és kérte az önkormányzat segítségét. A Magyar Erős Ember Szövetség 
versenyének második fordulóját fogja tartani Celldömölkön április 19-20-án. Vannak olyan versenyszámok 
mint például kamionhúzás, amihez nagyobb terület kell. Kérte, hogy térítésmentes közterület biztosításával 
támogassák a szövetséget. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

39/2013.(III.06.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület hozzájárulását adja a Hungarian Strong Man 
Association (Magyar Erős Ember Szövetség) által 2013. április 19-20-án 
Celldömölkön megrendezésre kerülő verseny 2. fordulójának 
lebonyolításához a celldömölki közterület térítésmentes használatához: 
- 2013. április 19-én 1400 órától a KMKK előtti térre és parkolóra 
- 2013. április 20-án a Vulkán Fürdő parkolójára. 
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A közterület-használat során a szervező kötelessége és feladata a 
biztonságos használat, a forgalom lezárás és a használat utáni 
rendbetétel. A közterület lezárását a rendezvényt megelőző napon 16 
órától lehet elvégezni. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 

 
 
 14./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölk József A. u. 2. szám alatti ingatlanra terhelt jelzálogjog 
töröltetése. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Szóbeli előterjesztés. 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A 2013. február 14-i képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy 
a TAO program keretében pályázat beadására kerül sor, melybe bevonásra kerül a József A. u. 2. szám 
alatti ingatlan (volt kisegítő iskola). Ezen ingatlant jelzálogjog terheli, melyet töröltetni kell. Két lakásra, a 
Gábor Á. u. 29. II/2. és a Gábor Áron u. 29. I/7. lakásra kértek értékbecslést. Ehhez kérik a Képviselő-
testület felhatalmazását, hogy az iskola felújításához igénybe vett hitel fedezetéül lecseréljék a jelzálogjogot. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

40/2013.(III.06.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület – a látvány-csapatsport támogatását biztosító sportcélú 
adókedvezmények igénybevételével (TAO program) sportcélú fejlesztések 
érdekében készülő pályázat érdekében – felkéri a jegyzőt a József A. u. 2. 
szám alatti ingatlan (volt kisegítő iskola) jelzálogjog szerződés módosítására 
úgy, hogy ezen ingatlanról kerüljön törlésre a jelzálogjog, helyette a 
Celldömölk Gábor Áron 29. II. emelet 2. és I. emelet 7. szám alatti lakás, 
valamint a Celldömölk Sági utca 67. szám alatti családi házas ingatlan 
szolgáljon fedezetül a városi általános iskola felújítására igénybe vett hitelre. 
 

 Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 

 
Határidő:  azonnal 

 
 
 15./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) sz. 
rendeletének, és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000. 
(V.3.) sz. rendeletének módosítása. 
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 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Szóbeli előterjesztés. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Kérte, hogy a Képviselő-testület adjon lehetőséget arra, hogy a 
buszbérletek igénylésének beadását hosszabbítsa meg az első negyedév végéig, mivel több igény is 
felmerült. 
 
 2./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Tájékoztatta a testület tagjait, hogy amennyiben ennek a kérésnek eleget 
tesznek, két rendelet módosítására is szükség van. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta, hogy az igények benyújtásának határidejét hosszabbítsák meg 
március 31-éig, ehhez a Képviselő-testület módosítsa Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.), valamint a 
Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000. (V.03.) rendeletét. 
 
 A képviselő-testület az elhangzott javaslat alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeleteteket alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III.07.) 
rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. 
(III/29.) számú rendelet módosításáról. 

 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.07.) 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000. (V.03.) 
számú rendelet módosításáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 Fehér László polgármester: 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, a város lakosságát, hogy az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 
emlékére a városi ünnepély március 15-én 930 órai kezdettel kerül megtartásra a Szomraky Z. utcai 
domborműnél, rossz idő esetén a Kemenesaljai Művelődési Központban, melyre mindenkit tisztelettel 
meghívott. 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, a nyílt ülést bezárta. 
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület közmeghallgatás, majd zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester 


