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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. 
március 26-án 1500 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett, 
Erdélyi Antal, Karádi Mihály, Dr. Kovács Zoltán, Nagyné Ferencz Mirtill, Dr. Várnai Levente képviselők, 
Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Horváth Melinda, Lukács Erzsébet, Söptei Józsefné, Dr. Várnai Levente 
képviselők 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Pálné Horváth Mária – a Humán Szolgáltatások Bizottságának tagja, a 
KMKK igazgatója, Hetényi László – a Humán Szolgáltatások Bizottságának tagja, Szücs Andrea aljegyző, 
Gasztonyiné Fódi Zita – a Celldömölki Városi Óvoda vezetője, Csizmaziáné Hubert Mária – a Népjóléti 
Szolgálat igazgatója, Bakó István – a Városgondnokság igazgatója, Wiedner Rudolf – a JUFA Ungarn Kft. 
ügyvezető igazgatója, Heinrich Máté – a Vulkán Fürdőt Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója, Grünwald 
Stefánia, Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető, Dummel Ottó – műszaki osztályvezető, Tulok Gabriella oktatási 
szakreferens, Finta Krisztián – politikai szaktanácsadó, Gyuricza Imre szakreferens, Losoncz Andrea – az Új 
Kemenesalja főszerkesztője, Vajda Zsuzsanna – a Városi Televízió szerkesztője. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 11 
képviselő közül 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg. 
 
 NAPIREND: 
 

1./ Szennyvíz- és ivóvíz hálózatfejlesztési pályázatok. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
2./ Rendezési terv módosítási igény. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ A 2012. évi pénzügyi terv záró módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
4./  A 2013. évi pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
5./ Rajzpályázat tanulók részére. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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6./ Alapító okiratok módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
7./ Kemenes Vulkán Park nyitva tartási és jegyár képzései. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
8./ Rendkívüli hó helyzet, hófúvás vis maior esemény. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 

 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

Szennyvíz- és ivóvíz hálózatfejlesztési pályázatok. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően előkészítés 
előtt van az izsákfai szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása KEOP-os pályázat benyújtása. A 
részönkormányzat vezetője is kérte, hogy állapítsanak meg egy olyan mértékű közműfejlesztési 
hozzájárulást, amit az ott lakóknak a bekötés után kellene fizetni. Kilencvenöt százalékos intenzitású 
támogatásra lehet számítani Európai Uniós forrásból, öt százalék amit az önkormányzatnak, illetve a 
lakóknak kell hozzátenni. A tervezett költségek alapján 250.000.000,-Ft+ÁFA összegű a beruházás, a 
várható saját forrás összege 12.500.000,-Ft. 120 lakossági és 3 közületi fogyasztási hely köthető rá 
várhatóan. A támogatás elnyerésének feltétele, hogy az érintett ingatlanok 75 százaléka jelezze a 
megvalósulás utáni rákötési szándékot. Olyan összeget kellene megállapítani, ami szorgalmazza a bekötést. 
A rendszer kiépülése után aki nem kötött rá a vezetékrendszerre, úgynevezett talajterhelést kell fizetnie. 
Eddig erre a városrészre ezt nem vetették ki, mivel nem volt ilyen szolgáltatás. A kilencvenes években 120-
140 ezer forintot kellett fizetni, de akkor jóval alacsonyabb volt a támogatási intenzitás, most jóval nagyobb 
támogatásban részesülhet az önkormányzat.  
 
 2./ Dummel Ottó műszaki iroda vezetője: 

   A jelenleg érvényben lévő közműfejlesztési hozzájárulás 
megállapítását javasolja, ami a lakosság részéről 65.000,-Ft+ÁFA, a közületek által 247.500,-Ft+ÁFA 
összeget jelent. A lakosság teherbíró képessége is kisebb Izsákfán, az igazságosságnak is megfelelne.
    
 3./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 A szennyvíz- és ivóvíz hálózatfejlesztésről már beszélgetett az izsákfai 
lakókkal, akkor még nem tudta a rákötés díját, várhatóan 160 ezer forintot mondott. A támogatás 
intenzitásából látszik, hogy ez kevesebb lesz. Kérte a Képviselő-testület, hogy a hozzájárulás mértékét úgy 
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állapítsák meg, hogy az önkormányzatnak ne kelljen az önerőhöz hozzátenni, hisz a költségvetésben ezzel 
nem is számoltak. 120.000,-Ft megállapítását javasolta, amit akár részletekben is be lehetne fizetni.  
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 A közműfejlesztési hozzájárulás mértékét a műszaki osztályvezető által 
elmondott összeggel javasolja elfogadni. Meg kell vizsgálni, hogy hányan vállalják a rákötést. Ha nagyon 
ráterhelik a lakosságra félő, hogy nem körnek rá annyian. A fennmaradó részt a Kemenesvíz Kft., vagy az 
önkormányzat is hozzáteheti.  
 
 5./ Dummel Ottó műszaki iroda vezetője: 
 
 Rámutatott arra, hogy most még elméleti számolás folyik, végső akkor 
lesz, ha a kivitelező is megadta nyertes ajánlatát. Izsákfán lakók életkorát figyelembe véve úgy gondolja, 
hogy mértékletesebb díjat kell kivetni. Április hónapban meg kellene tartani a városrészi gyűlést. Akkor 
tudják beadni a pályázatot, ha az előírt dokumentumok megvannak (belépési nyilatkozatok rendelkezésre 
állnak). Április végén, május elején szeretnék beadni a pályázatot, nehogy elfogyjon a forrás. 
 
 6./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Véleménye szerint is célszerű a 65.000,-Ft+ÁFA hozzájárulás 
megállapítása a lakosságszámból és összetételéből kiindulva, ez kommunikálható is. Figyelni kell a 75 
százalékos rákötésre. Ebben az esetben is minimális lesz a Képviselő-testület önereje, amit hozzá kell tenni. 
Az Európai Uniós önerő pályázatból sok esetben támogatja a kormány ezeket a KEOP-os pályázatokat. 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 A szakemberek által javasolt hozzájárulás mértékét javasolta 
megállapítani, ami 65.000,-Ft+ÁFA, a rákötni szándékozóknak a hozzájárulás megfizetése után még mindig 
jelentős költsége lesz. 
 
 8./ Dummel Ottó műszaki iroda vezetője: 
 
 Elmondta, hogy közterület határon egy tisztítóaknát fognak kapni a 
csatlakozók, nekik jogszabályi előírás szerint egy éven belül rá kell kötni a hálózatra. Ez további költségeket 
fog eredményezni.  
  
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

43/203.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület az izsákfai városrészen kiépítendő szennyvízhálózat 
kiépítésekor alkalmazandó lakossági közműfejlesztési hozzájárulás mértékét 
65.000,-Ft+ÁFA, közületi közműfejlesztési hozzájárulás mértékét 247.500,-
Ft+ÁFA összegben határozta meg.  

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 
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 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Rendezési terv módosítási igény. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 

 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
  
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Dummel Ottó műszaki iroda vezetője: 
 
 Tájékoztatást adott arról, hogy 2007-ben lett elfogadva a rendezési terv. 
Jelenleg három vállalkozás kereste meg az önkormányzatot, hogy indítsanak el módosítási folyamatot. 
Jelenték, hogy a telephelyüket bővíteni kívánják, ezekhez szükséges a rendezési terv módosítása, mert az 
elképzelt fejlesztéseket így nem tudják megoldani. Egyik a volt Cellmodul Kft. telephelye, ezt a területet 
szeretnék továbbra is gazdasági tevékenységre használni. A Swietelsky Vasúttechnika Kft megvásárolta a 
MÁV-tól a Nagy Sándor téri telephelyet, ott van egy épület, amit bővíteni kíván, jelenlegi beépítési százaléka 
ezt nem engedi, homlokzat magasítást kellene elvégezni. A harmadik egy belterületi üzemét szeretné 
kitelepíteni a pityervári városrészbe. Ezeknek a jogszabályi feltételeit szeretnék megteremteni az 
átsorolással. Megállapodást kötnek a három céggel a rendezési terv módosításának finanszírozására. 
Jóváhagyás céljából a későbbiekben a Képviselő-testület elé fogják még terjeszteni. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

44/2013.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát a rendezési terv 
módosítására az alább felsorolt területek vonatkozásában: 

 Műszer Automatika Kft. (Budaörs, Komáromi u. 22.) 1855/2 
hrsz-ú telephelye: az üzem teljes területe gazdasági zónába 
tartozzon. 

 Swietelsky Vasúttechnika Kft. (Celldömölk, Nagy S. tér 14.) 
812/19 hrsz-ú telephelye beépítési százaléka, valamint 
megengedett építménymagasság is megnövekedjen. 

 Németh György vállalkozó által megvásárolt 056/17 hrsz-ú 
telep melletti 056/6, 056/7, 057/8, 057/14 és 057/15 hrsz-ú 
földterületek ipari övezetbe legyenek sorolva. 

2. A Képviselő-testület megállapodást köt az érintett 
vállalkozásokkal, hogy a rendezési terv módosításának rájuk eső 
részét a tervezői számla ütemében fizessék meg. 

Felelős:   Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 
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 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A 2012. évi pénzügyi terv záró módosítása. 
 

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

1./ Kiss Lilla pénzügyi iroda vezetője: 
 
 Elmondta, hogy a 2012. évi pénzügyi terv záró módosítására azért van 
szükség, mert a zárszámadási rendeletben a módosított előirányzathoz hasonlítják a teljesítést, ne torz kép 
szülessen, a lekönyvelt tételeknek megfelelően csökkentik az előirányzatokat, 4.510.252.000,-Ft lesz a 
főösszeg. Két dologról van szó, a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft-vel kapcsolatos 
karbantartási kiadások nem kerültek leszámlázásra teljesen 2012-ben, illetve egyéb technikai rendező 
tételek szükségesek. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.27.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 6/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

 A 2013. évi pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Szóbeli előterjesztés. 
 

1./ Kiss Lilla pénzügyi iroda vezetője: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár Vas 
Megyei Igazgatóságának tájékoztatása és kérése szerint Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására van szükség, mivel eredeti 
előirányzatként kell szerepeltetni a II.4. Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek utaztatásának 
támogatását. Ezen tájékoztatása az eredeti előirányzatban való szerepeltetésre 2013. március 26-án, a 
költségvetési rendelet elfogadása után érkezett. A 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati 
rendeletben 2.232.000,-Ft összeggel nő a bevételi oldalon a feladatalapú finanszírozás és a kiadási oldalon 
a támogatásértékű működési kiadás, így a mérlegfőösszeg 2.700.587 e.Ft. 
 
 A képviselő-testület az elhangzott javaslat alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.27.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 4/2013(III.07.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
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A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

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

1./ Fehér László polgármester: 
 
 Több városban megjelent a gyerekek rajzaiból a városról szóló könyv, 
arról kell dönteni, hogy a Képviselő-testület támogatja-e. 
 
 2./ Gyuricza Imre szakreferens: 
 
 Sajnálta, hogy nem tudott eljönni a cégvezető, aki kezdeményezi a könyv 
celldömölki változatát. Majdnem minden Vas megyei városnak megvan ez a kiadványa, ettől még 
Celldömölk Város Önkormányzata mondhatja azt, hogy szép dolog, de nem feltétlenül van rá szükség. 
Aranyos gyerekrajzok szerepelnek a könyvekben rövid kis vélemények vannak mellette a saját városaikról. 
A rajzverseny elindult, előzsűrizést követően a KMKK előterében lesznek kiállítva 2013. április 20-tól 2013. 
május 20-ig. Egy hónapos kiállítás után lesz a végleges zsűrizés és eredményhirdetés. A könyv kiadásának 
fedezetét szponzori támogatásokból fedeznék. Eredeti elképzelés szerint az árverés bevétele az általános 
iskolái lenne. Amennyiben a könyv kiadására a szponzori támogatás nem elegendő, az árverés bevételét is 
a könyv kiadására fordítják. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

45/2013.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja „Az én városom Celldömölk” 
rajzverseny elindításához és a nyertes rajzokból szerkesztett könyv 
kiadásához. 
  
Felelős:   Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Alapító okiratok módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzott javaslat alapján 7 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

46/2013.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület a 6/9/2013.(II.14.), 6/10/2013.(II.14.), 
6/11/2013.(II.14.), 6/12/2013.(II.14) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

 
2. A Képviselő-testület a Kemenesaljai Művelődési Központ és 

Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár alapító 
okiratának 
 
Bevezető szövegrésze a következő: 
 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. 
(1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot 
adja ki. 
 
11.a.) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése. 
 
16.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Celldömölki Közös 
Önkormányzati Hivatal (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) látja el. 
 
Záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
Az alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár 2012. augusztus 30. napján kelt 
C/6119/0/2012. számú egységes szerkezetű alapító okirata 
hatályát veszti. A módosító okiratot Celldömölk Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2/2013.(III.26.) számú 
határozatával elfogadta. 
 

3. A Képviselő-testület a Celldömölki Városi Óvoda alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Celldömölki Városi Óvoda alapító okiratának 
 
Bevezető szövegrésszel kerül ellátásra, amely a következő: 
 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. §. (5) 
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §. (3) bekezdése, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
Korm. rendelet 5. §. (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti 
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki. 
 
Az alapító okirat 13.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Celldömölki Közös 
Önkormányzati Hivatal (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) látja el. 
 
Záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
Az alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Celldömölki Városi Óvoda 2013. 
január 30. napján kelt C/5480/1/2012. számú egységes szerkezetű 
alapító okirata hatályát veszti. 
A módosító okiratot Celldömölk Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 46/3/2013.(III.26.) számú határozatával 
elfogadta. 
 

4. A Képviselő-testület a Népjóléti Szolgálat alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A Népjóléti Szolgálat alapító okirata 
 
Bevezetővel kerül ellátásra, mely a következő: 
 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 1990. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 8./ 
pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti tartalommal az 
alábbi alapító okiratot adja ki. 
 
Az alapító okirat 5.) pontjában a szakmai alaptevékenységek 6 
pozíciós szakfeladatai után a tevékenységeket kifejező (1) kódok 
törlésre kerültek. 
 
A 856012 korai fejlesztés gondozás 2013. január 1-jével kikerült a 
szakmai alaptevékenység és a szöveges meghatározás közül, ami 
átvezetésre került. 
 
5.) pontjában az alaptevékenységek szöveges felsorolása közé 
bekerül a „Sümeg kistérség” kifejezés.  
A működési engedély 2013. március 1-től szól. 
 
13.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
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Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Celldömölki Közös 
Önkormányzati Hivatal (9500 Celldömölk, városháza tér 1.) látja el. 
 
Záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
Az alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Népjóléti Szolgálat 2012. 
november 28. napján kelt C/5934/2/2012. számú egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Módosító okiratot Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 46/4/2013.(III.26.) számú határozatával elfogadta. 
 

5. A Képviselő-testület a Városgondnokság alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A Városgondnokság alapító okirata 
 
Bevezetővel kerül ellátásra, mely a következő: 
 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet 5. 
§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot 
adja ki. 
 
4. pontjából az alábbi szöveg törlésre került: 
Intézmények gazdálkodásának lebonyolítása. 
 
5. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálata; 
épületfenntartás és korszerűsítés; lakásfelújítás, karbantartás; piac 
üzemeltetése, közhasznú munka szervezése; parkfenntartás, 
parképítés, játszó- és közterek karbantartása; közutak 
üzemeltetése, fenntartása, buszvárók karbantartása; csapadékvíz 
elvezetés; települési vízellátás és vízminőség-védelem; köztemető 
fenntartása; közvilágítási feladatok; állategészségügyi feladatok 
(gyepmester); településtisztasági, települési hulladékkezelési 
feladatok. 
 
5. pontjában szereplő  
alapvető szakfeladat szöveg törlésre kerül. 
Helyébe az alábbi szöveg kerül: államháztartási szakágazati 
besorolás. 
 
Az alapító okirat 5. pontjában szakmai alaptevékenység 6 pozíciós 
szakfeladatai után a tevékenységet kifejező kódok (1) törlésre 
kerültek. 
 
8. pontjából az alábbi szövegrész törlésre került: 
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Az alábbi önállóan működő költségvetési szervek 
gazdálkodásának lebonyolítása. 
Helyébe az alábbi szövegrész lép: feladatait Celldömölk Város 
területén látja el. 
 
Az alábbi intézmények kerülnek törlésre: 
Városi Óvoda; Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat; Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény; Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskola; Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár; 
Tourinform Iroda; Népjóléti Szolgálat. 
 
11. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Helyébe az alábbi szövegrész lép: 
Önállóan működő költségvetési szerv. Költségvetése beépül 
Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza 
tér 1.) költségvetésébe. Pénzügyi és gazdálkodási feladatai 
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatala (9500 Celldömölk 
Városháza tér 1.) látja el. 
 
12. pont megnevezése törlésre kerül: vezetőjének kinevezési, 
megbízási, választási rendje. 
Helyébe az alábbi megnevezés kerül: vezetőjének megbízási 
rendje. 
 
13. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:  
a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.(Mt) alapján 
munkaviszony. 
Helyébe az alábbi szöveg lép: A munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. tv. (Mt.) alapján munkaviszony. 
 
Továbbá az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
A közfoglalkoztatásról szóló és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvény alapján közfoglalkoztatási jogviszony. 
 
Záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
Jelen alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Városgondnokság 
Celldömölk 2012. június 18. napján kelt C/18/3/2012 számú 
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. A módosító 
okiratot Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 46/5/2013.(III.26.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
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 7./ NAPIRENDI PONT: 
 

 Kemenes Vulkánpark nyitva tartási és jegyár képzései. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Eldőlt, hogy április 19-én pénteken 11 órakor lesz a Kemenes Vulkánpark 
ünnepélyes avatása. Addigra feszített munkával szerelik a belső berendezéseket. Az intézmény április 22-én 
– a Föld Világnapján – nyitja ki kapuit a nyilvánosság előtt.  
 
 2./ Dummel Ottó műszaki osztályvezető: 
 
 A Látogatóközpont nyitásáig be kell indítani a honlapot, különféle 
kiadványokat kell megjelentetni, ahol szükséges lenne meghatározni, hogy milyen induló árakkal, nyitva 
tartási időkkel indul meg az intézmény. Két hasonló szisztémájú létesítmény van a város közelében – 
Bakonybélben a Pannon Csillagda, Mosonmagyaróváron a Futura –, ezek összehasonlító adatait leírták az 
előterjesztésben. Nagyon sok variáció elképzelhető, folyamatosan az intézmény saját tapasztalatai szerint ki 
fogja dolgozni. Az előterjesztésben javasolt áraknál alacsonyabbat nem szabadna megállapítani. A másik 
két intézmény áraihoz hasonlítva kedvezőbb árakkal indulnának.  
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy bárki szóljon hozzá, mondja el javaslatát. Az előterjesztésben 
a műszaki osztály leírta javaslatát, a Városgondnokság költségvetésében 1.200 forintos és 700 forintos 
jegyárakkal számolt. 
 
 4./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Úgy gondolja, hogy azzal is számolni kell a jegyár képzésénél, hogy csak 
hét hónapig van nyitva. 
 
 5./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Kérte, hogy teremtsék meg annak lehetőségét, hogy a celldömölki 
gyerekek ebben az évben legalább egyszer belépőjegy megváltása nélkül meglátogathassák a Kemenes 
Vulkánparkot. 
 
 6./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 
 Egyetért képviselőtársa javaslatával, és csínján bánna a belépő jegyekkel. 
 
 7./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
  Egyetért az előterjesztésben javasolt jegyárakkal, valamint Erdélyi Antal 
képviselő javaslatával. Lakcímkártyás kedvezménynek nem látja értelmét. 
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 8./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 15 fős csoport után adandó egy ingyenes kísérőjegynél nem lát 
kedvezményt.  
 
 9./ Tulok Gabriella oktatási és közművelődési szakreferens: 
 
 Korrektnek tartja az előterjesztésben javasolt bevezető árakat. Azt 
támogatná, hogy a celldömölki lakosok kapjanak kedvezményt, de ne ingyenes belépést. Ha a celldömölki 
iskolásoknak biztosítják, hogy egy alkalommal belépőjegy megváltása nélkül bemehessenek, nehéz 
megmagyarázni a más községből járó gyerekeknek, hogy egyiküknek kell jegyet venni, a másikaknak nem. 
 
 10./Fehér László polgármester: 
 
 Felvetette, hogy teljesen más az úszásoktatás, ott a tananyagba be lett 
emelve, ebben az esetben nem kérhetnek belépőt. A múzeumlátogatás nincs beemelve a tananyagba. A 
gyerekeknek adott kedvezményben biztos találnak kompromisszumos megoldást. Prospektusokat kell 
megjelentetni, honlapot kell működtetni, ahol a jegyárakat szerepeltetni kell. 
 
 11./ Heinrich Máté, a Vulkán Fürdőt Üzemeltető Kft. ügyvezetője: 
 
 Úgy gondolja a javasolt jegyárak korrektek, elfogadhatóak. Teljesen 
ingyen a celldömölki lakcímkártyával rendelkező gyerekeket nem szabadna engedni, esetleg kedvezményt 
adni. Az igaz, hogy múzeumba nem minden nap mennek a gyerekek, a fürdőbe többször. 
 
 12./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Egyetért azzal, hogy aki a celldömölki általános iskolába jár, az a 15 
százalék kedvezményt egy alkalommal kapja meg. Akár középiskolásokra is vonatkozhatna. 
 
 13./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A Vulkánpark költségvetési szervként működik, létszámkeretét 
költségvetési rendeletben kell a Képviselő-testületnek meghatározni. Év közben induló költségvetési szerv, 
amíg nem működik ténylegesen, működési tartalékban szerepel a finanszírozása ennek az intézménynek. 
Javasolta, hogy amennyiben a mai zárt ülésen sikerül vezetőt választani, és a megfelelő állományt létre 
tudja hozni, bizonyos létszámkeretet engedélyezzen a Képviselő-testület, hogy bizonyos lépéseket meg 
tudjon tenni az intézményvezető. Előzetes egyeztetések alapján 6 fő állandó munkatárs felvételét javasolja, 
nyári, hétvégi időszakban megbízási szerződéssel nyugdíjas, diákmunkával kellene kiegészíteni ezt a 
létszámot. 
 
 14./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Megkérdezte, hogy az intézmény munkatársai a téli időszakban milyen 
tevékenységet végeznek. 
 
 15./ Fehér László polgármester: 
 
 A nyitva tartási időszakban többet fognak dolgozni, szabadságukat is úgy 
kell ütemezni, hogy ne a főszezonban menjenek el. A belső kiállítási anyagot akkor fogják megújítani, 
azokra az emberekre az a feladat hárul, hogy kiállításokra, vásárokra járjanak bemutatni a Vulkánparkot.  
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Látogatókat kell keresniük, hogy ide hozzák a gyerekeket. Elmondta továbbá, hogy a JUFA Ungarn Kft-vel 
egyeztetve a szállóvendégek által fizetendő árba 3 €-val lesz beépítve.                                              
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzott javaslatok alapján 7 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

47/2013.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont 
nyitva tartási idejét, illetve jegyárait az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 
Nyitva tartás: 
Április 23 – október 31. (2013-ra vonatkozóan, kivételesen 2013. április 
22-én is nyitva lesz a Föld napja nyitórendezvény miatt) 
Kedd – vasárnap:     10-18 óra  
Hétfő:     szünnap 
Csoportok részére egyedi nyitva tartás. 
 
Jegyárak: 
Felnőtt belépőjegy:    1.500,-Ft 
Kedvezményes (diák, nyugdíjas, stb.) 
belépőjegy:     1.200,-Ft 
Családi belépőjegy (2 felnőtt, korlátlan 
számú gyermek):    3.500,-Ft 
6 éves korig ingyenes belépés. 
Csoportok esetében minden 15 fő után 1 ingyenes kísérőjegy. 
Idegenvezetés (min. 10 fő):      200,-Ft/fő 

 
2. A Képviselő-testület a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont 

létszámkeretét hat főben állapítja meg. Nyári, hétvégi időszakban 
szükség esetén megbízási szerződéssel, diákmunkával 
kiegészítheti ezt a létszámot. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 8./ NAPIRENDI PONT: 

 
Rendkívüli hó helyzet, hófúvás vis maior esemény. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 

 
 Szóbeli előterjesztés. 
 
 Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy az 5/2013.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat 3. 
pontjának módosítása a dátum elírása miatt szükséges. 
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 Fehér László polgármester: 
 
 Előadta, hogy 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 tárgyú pályázat tevékenységeire 
beérkezett ajánlatok alapján a pályázat tervezett összköltsége 53.315.372 forintra csökkent, ezért a projekt 
benyújtásáról szóló határozatot a pályázat teljessége érdekében módosítani szükséges. 
 
 A Képviselő-testület az elhangzott javaslat alapján 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

48/2013.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 

1.) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
5/2013.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat 3. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Celldömölk Város Önkormányzata saját erejéből nem tudja teljes 
egészében felvállalni a 2013.01.17-2013.01.22. 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 
 
 

2.) Celldömölk Város Önkormányzata a 10/2013. (II.14.) számú képviselő-
testületi határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal (KEOP-2012-4.10.0/A) című pályázati felhívásra 
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 53.315.372,-Ft. 
 
KEOP támogatás:   45.318.066,-Ft 
Saját forrás:      7.997.306,-Ft 
Elszámolható költség:  53.315.372,-Ft 
 
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 53.315.372,-Ft saját 
forrást az éves költségvetésében elkülöníti. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 



15 
 

 
 
 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 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 

 
  


