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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 
június 26-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, Nagyné Ferencz Mirtill, Söptei Józsefné, 
Dr. Várnai Levente képviselők, Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt:   
 
 Lukács Erzsébet képviselő. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Dr. Farkas Péter – a Kemenesaljai Egyesített Kórház igazgatója, Dr. 
Németh Gábor, Bejczi Károly – az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Szücs 
Andrea aljegyző, Bakó István – a Városgondnokság igazgatója, Csizmaziáné Hubert Mária – a Népjóléti 
Szolgálat igazgatója, Gasztonyiné Fódi Zita – a Celldömölki Városi Óvoda vezetője, Kiss Lilla pénzügyi 
irodavezető, Dummel Ottó – műszaki irodavezető, Pálné Horváth Mária – a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatója, Tulok Gabriella – oktatási és művelődési szakreferens, Horváth Ildikó – 
szakreferens, Falusiné Magyar Csilla szakreferens, Finta Krisztián, Losoncz Andrea – az Új Kemenesaljai 
főszerkesztője, Vajda Zsuzsanna – Városi Televízió munkatársa. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket és a televízió nézőket. Megállapította, hogy a 
megválasztott 11 képviselő közül 10 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg. 
 
 NAPIREND: 
 

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

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
2./ Beszámoló a polgármester Társulási Tanácsban végzett munkájáról. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ A polgármester beszámolója a Celldömölk és Környéke Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett 
munkájáról. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
4./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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5./  Igazgatói pályázatok véleményezése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
6./ A JUFA Ungarn Kft-vel kötött adás-vételi szerződések módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
7./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi 

beszámolójának elfogadása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
8./ A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyári zárva tartása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
9./ Celldömölk Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási terve. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
10./ Az önkormányzat vagyonrendeletének módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
11./ Kemenes Vulkán Park kedvezményes jegyeinek meghatározása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
12./ Javaslat a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 

utcanevek megváltoztatására. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
13./ Az önkormányzat társulásainak felülvizsgálata. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
14./ A WHC Diák Iskolaszövetkezet kérelme. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
15./ Intézmények alapító okiratainak módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
16./ Adósságkonszolidációról tájékoztatás nyújtása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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17./  A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtártól a Kemenes 
Vulkánpark megnyitó rendezvényével kapcsolatban keletkezett 
bevételi előirányzat zárolása. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
18./ Alpolgármester asszony fel nem vett tiszteletdíjának felosztása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
19./ „Az én városom Celldömölk” könyvből 50 példány megvásárlása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
20./ A 2013. évi pénzügyi terv módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
21./ Pályázat beadása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
22./ Kisfaludy utca részbeni felújítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
23./ Kérelem terület megvételére a Pozsony utcában. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
24./ Kérelem kocsi beálló építésére. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
25./ Pályázat benyújtása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
26./ Közterület használati ügyek. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
27./ Tájékoztatás fakivágási ügyekről. 
 
 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 két ülés között történtekről és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A két ülés között történtekről az alábbiakban tájékoztatta a 
képviselőtestületet: 
 
Május 
17 Részt vett azon az ünnepségen, amelyen az ausztriai Michelbach településtől vásárolt 

tűzoltóautót átvette a helyi önkéntes tűzoltó egyesület, az ünnepség előtt köztestületi ülést 
tartottak. 
Este az Alsósági tavaszi Napok rendezvényén vett részt. A részönkormányzat és a művelődési 
központ rendezésében nagy sikerű program valósult meg a hétvégén. 

18. Pinkafeldről érkezett Celldömölkre egy küldöttség, nekik mutatta meg a várost, a Munkácsy 
kiállítást és a Kemenes Vulkánparkot. Pinkafeld elnyerte a Közép-Európa virágos települése 
címet. 

22. Köszöntötte a Munkácsy-kiállításra érkezett 2000. vendéget. 
24. A Vas Megyei közgyűlés ülésén vett részt. 
27. A Magyar Asztalitenisz Szövetség közgyűlésére volt hivatalos. 
28. A Celli HUKE tartotta taggyűlését. 
 Délután a Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület taggyűlésén képviselte a várost. 
29. Délelőtt Fodor István megyei tankerületi igazgató és munkatársa járt a hivatalban, ahol jegyző 

úrral közösen egyeztettek a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola gimnáziumi 
egységének működésének átadásáról. 

 Délután a tao-s pályázatokról egyeztett. 
30. A Földrengéskutató Intézetből keresték fel, szeizmográf Ság hegyen való kihelyezéséről 

egyeztettek. 
31. Közéleti beszélgetésen vendége volt Pákh Imre, a kiállított a Munkácsy-képek tulajdonosa. 

A beszélgetés után megkötötték a testvérvárosi szerződést Munkács településsel, a városukat 
Lengyel Zoltán polgármester vezette delegáció képviselte. 

 
Június 
 
1. A Vas Megyei Mozgáskorlátozottak Celldömölki Csoportjának kulturális fesztiválját nyitotta meg. 
3-7.  Évi rendes szabadságát töltötte. 
7. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete országos rendezvényén Karádi Mihály bizottsági elnök 

képviselte a városvezetést. 
8. A Trianoni-keresztnél zajlott emlékünnepségen Farkas Gábor jegyző úr képviselte a várost és 

helyezte el a koszorút. 
9. A Dömölki Napok záró programján az evangélikus templomban mondott köszöntőt. A kétnapos 

rendezvény nagy sikert aratott a városrész lakói körében. 
A Duna áradása miatti árvízi védekezésben a celldömölkiek is kivették a részüket, többek között 
a középiskola tanulói is ott dolgoztak. Kérte a képviselő-testületet, hogy az utazásukat segítő 
autóbusz költségét az önkormányzat állja. 

11. A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökségi ülésén vett részt. 
12. A JUFA taggyűlésén képviselte az önkormányzatot. 
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Délután a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulkás tartotta ülését, 
amelyen a társulásban a településeket képviselő polgármesterek Gasztonyiné Fódi Zitát további 
öt évre megbízták az intézményvezetői feladatok ellátásával. 
Az ülés után az óvodapedagógusok és dajkák számára tartottak fogadást, melynek részeként 
megtekintették a Munkácsy-kiállítást. 

13. A Városi Bölcsőde számára adta át az „Én városom Celldömölk” című könyvhöz kapcsolódó 
rajz-árverés bevételét. 

14. Felavatták a városi iskola udvarán kialakított műfüves pályát, a beruházáshoz 20 millió Ft 
támogatást nyert az önkormányzat, amelyhez ötmillió forint önrészt kellett vállalni. Az 
ünnepélyes átadáson jelen volt Dobány Lajos, az MLSZ Vas megyei igazgatója is. 

15. Az általános iskola alsósági és celldömölki intézményegységeiben zajlott évzárókon és 
ballagási ünnepélyeken vett részt. Alsóságon elbúcsúztatták nyugdíjba vonulása alkalmából 
Bors László tanárt. 

17.  Az Apáczai Kiadó nyári akadémiájának megnyitóján köszöntötte a városba érkezett 
pedagógusokat. 

18. Köszöntötte a Munkácsy-kiállításra érkezett 4000. vendéget. 
Utána az óvoda technikai dolgozóival a Kemenes Vulkánparkot látogatták meg. 

19. Dr. Smidéliusz Sándor ügyvéd úrral és a Kisdobos utca lakóival földterület ügyéről tárgyaltak. 
20. A városi iskola igazgatói pályázatának véleményezésén volt jelen, elsősorban mint az 

intézmény pedagógusa. 
24. A K&H Bank igazgatójával, Rácz László úrral hitelfelvétel ügyében egyeztett Budapesten. 
25.  A városházán fogadta a városba, a művelődési központ által szervezett testvérvárosi ifjúsági 

találkozóra érkezett erdőszentgyörgyi és serramazzoni küldöttséget. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 2./ Nagyné Ferencz Myrtill képviselő: 
 
 Június elsejére a mozgáskorlátozottak művészeti fesztiváljára kapott 
meghívást és felkérést zsűrizésre, melyet tisztelettel megköszön. Csodálatos élményben volt részük. 
Gratulált mind a fellépőknek, mind a szervezőknek, segítőknek. 
A június 8-i Dömölki Napok résztvevői közül jelezték, hogy hiányolnak a romtemplomról egy tájékoztató 
táblát. Kérte, hogy a város vezetése vegye fel a kapcsolatot a vagyonkezelővel és kérvényezze egy 
ismertető tábla elhelyezését.  
A Mikes utca 14. szám alatti lakók megnyugtatására elmondta, hogy a műszaki iroda foglalkozik a parkolási 
probléma megoldásával úgy, hogy a gumivár is megmaradjon. A mesefa tisztítására is lett árajánlat kérve. 
Problémaként vetette fel a Kisdobos utca 16. szám alatt eladásra felkínált ház környezetét, térdig érő gaz 
van, a szomszédok sokat szenvednek tőle. Van-e lehetőség felszólítani a tulajdonost? Június 8-án a 
Dömölki Napokkal egyidőben kapott este telefonhívást, hogy a Csokonai utcában a volt itallerakat helyén 
reggelig tartó mulatság volt, olyan szinten, hogy a közterületen is botrányosan viselkedtek. Amíg a 
rendőrség kiment elcsendesedtek, de amikor elmentek folytatták a hangoskodást. 
 
 2./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Megköszönte a Dömölki Napok rendezésében résztvevőknek azt az 
áldozatos munkát, amit rendkívül rövid idő alatt nagyszerűen elvégeztek. Elsősorban Rácz Dénes lelkész 
úrnak a hozzáállását, türelmét és a szervezőkészségét, a hangverseny megszervezését. A KMKK 
vezetőjének és munkatársainak a műsor összeállítását, nagyszámú közönséget vonzott. A 
Városgondnokság munkáját, akik a romtemplom környékét rendbe tették, alig ismert rá a város lakossága, 
valamint az eszközök ki- és beszállítását végezték. A Celldömölki Városi Általános Iskola pedagógusainak, 
különösen Szabó Lórántnak és feleségének azt az egésznapos munkáját, amivel a gyerekeket lefoglalták, 
emlékezetessé tették a hétvégét. A Zeneiskola igazgatójának, fúvós zenekarának, akik a szenét 
szolgáltatták. Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület tagjainak, akik igyekeztek az éhséget csillapítani. 
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Képviselőtársainak, különösen Budai Bernadettnek, hogy nemcsak résztvevő volt, hanem családjával együtt 
szervező munkát is végzett és az összes gyereket két napon keresztül fagyiztatta. A lovaglást biztosítóknak 
a segítséget, hogy szekerekkel, kocsikkal, lovakkal igazi lovas programot tudtak odavarázsolni. Köszönet a 
város lakosságának, akik a város történelmi múltjára való tekintettel rendkívül nagy számban látogatták meg 
mind a rom, mind a dömölki templomnál szervezett rendezvényeket. A résztvevők nagy száma és pozitív 
hangvétele, kulturált viselkedése bizonyította a dömölki napok megrendezésének indokoltságát és reméli, 
hogy később is a kiemelt városi nagyrendezvények programjában szerepelhet.   
 
 3./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 A bölcsőde nevében megköszönte mindazoknak a szervezőknek, akik az 
„Én városom Celldömölk” rajzpályázatot elindították, létrehozták, azoknak az alkotó fiataloknak, 
iskolásoknak, akik csodálatos remekműveket megalkották, azoknak, akiknek az eszébe jutott, hogy a 
bölcsődét segítsék. A felajánlott pénzösszegen a saját pénzüket hozzátéve három úgynevezett „Frédi-Béni” 
kisautókat vásároltak, a gyerekek örömére. Megköszönte a segítségét azoknak, akik a 2013. évi 
gyermeknapot sikeressé tették. Volt ugrálóvár, Budai Bernadett megfagyiztatta a gyerekeket, Rozmán 
Ferenc a hintójával a környező utcákban kocsikáztatta a gyerekeket. Ez fantasztikus élmény volt számukra.  
 
 3./ Karádi Mihály képviselő: 
 

   Június 8-a eseménydús nap volt, a dunai árvíz abban az időben zajlott, 
ahol a celldömölki gimnazisták becsülettel helytálltak. Előtte két nappal szóltak át az iskolába, hogy 
szerveznének egy munkacsoportot és 24 óra alatt több mint 30 gyerek jelentkezett. Balogh Zsolt vállalta a 
szállításukat. Köszönet illeti őket, mind a homokzsák rakásért, mind az átmeneti szálláshely kialakításáért, 
Celldömölk büszke lehet rájuk. 

 
 4./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Köszönetet mondott a jegyzőnek, aki a várost és Alsóságot a magáénak 
érzi, ezt bebizonyította az Alsósági Tavaszi Napok rendezvényén, a Városgondnokság igazgatójának, 
akinek a vezetésével elkészültek a munkákkal, hogy az iskola környékén minden rendben legyen. Úgy érzi, 
hogy a háromnapos rendezvény jól sikerült, szombaton több mint ezren fordultak meg az Alsósági Tavaszi 
Napok programjain. Ezt a hagyományt szeretnék tovább folytatni. Július 6-án szeretettel várja az 
érdeklődőket az Izsákfai Falunapra, bízik abban, hogy hasonló sikere lesz, mint Alsóságon. 
 
 5./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Sürgette a szúnyogirtást, ami különösen a kisgyerekeknek kellemetlen, 
nem lehet őket kivinni a szabadba. 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Rövid tájékoztatást adott a nyílt ülést megelőző zárt képviselő-testületi 
ülésről. Foglalkoztak lakáskérdésekkel, a későbbiekben lesznek lakáspályázatok kiírva, lesznek cserék, 
szigorítások. Vannak olyan személyek, akik környezetüket magatartásukkal zavarják, a folyamatosan nem 
fizetőkkel folytatódnak a kilakoltatások, azok védelmében is, akik becsületesen fizetik a bérleti díjakat. 
Foglalkoztak az Augusztus 20-i kitüntetésekkel, az ünnepély várhatóan augusztus 20-án ¾ 11 órakor 
kezdődik, előtte a kegytemplomban az ½ 10 órakor kezdődő misének ½ 11 órakor lesz vége. Augusztus 19-
én a Vulkán Fürdő 8. születésnapját fogják megünnepelni. Egy évvel ezelőtt az önkormányzat gazdasági 
társaságot hozott létre Vulkán Fürdőt Üzemeltető Kft. néven a JUFA Ungarn Kft-vel együtt. Eddig Bakó 
István, a Városgondnokság vezetője látta el ezt a feladatot másodállásban, amit meg kellett szüntetni. A 
Kemenesvíz Kft. vezetőjét bízták meg ezzel a munkával, de a megnövekedett feladatai miatt nem tudta 
vállalni. Egy ideje a kettős ügyvezetés helyett egy ügyvezető, Heinrich Máté van. A Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy Dr. Németh Gábort bízza meg ezzel a feladattal, akit távhőszolgáltatásnál mint szakembert is 



7 
 

alkalmaznának. Megkérte, hogy a város lakosságának adjon tájékoztatást, az önkormányzat részéről 
delegált Vulkán Fürdőt Üzemeltető Kft ügyvezetőjeként mutatkozzon be. 
 
 7./ Dr. Németh Gábor ügyvezető igazgató: 
 
 Először megköszönte a Képviselő-testület döntését és bizalmát. Mérnök-
közgazdász, közel húsz éve energetikával, városüzemeltetéssel foglalkozik. Kilenc évet a szombathelyi 
távhőnél töltött el, az elmúlt öt évben a SZOVA Zrt-nél komplett városüzemeltetési, városjóléti létesítmények 
üzemeltetésével, önkormányzati lakásgazdálkodással, parkolás gazdálkodással, hulladékgazdálkodással, 
köztisztasági tevékenységgel, műszaki fejlesztéssel, városfejlesztéssel foglalkozott. Celldömölkre 
polgármester úr megkeresésére került, úgy érzi jó helyre került, jó érzés, hogy ma vannak olyan városok 
ahol a képviselők a város érdekeit képviselik. Megígérte, hogy szolgálni fogja ezt a közösséget. A nehéz 
gazdasági helyzetben olyan megoldásokat tudnak találni, ami hosszú távon a fejlesztést, fejlődést tudja 
szolgálni. 
  
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 Hozzáfűzte, hogy a Vulkán Fürdőt Üzemeltető Kft. tulajdonosi értekezletét 
a következő héten fogja tartani. Dr. Németh Gábor óraadóként tanít az egyetemen, a kormány 
szakértőjeként az energetikai pályázatok elbírálásában dolgozik, az ügyvezetői feladatát másodállásban 
fogja végezni. 
 
Ezt követően a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Családorvostani Intézet levelét olvasta fel: „Tisztelt 
Polgármester Úr! Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a XXI. Pécsi Oktató Családorvosi Találkozón Dr. Kovács 
Zoltán háziorvos nem tudott jelen lenni személyesen. Az oktató családorvos (tutor) címmel járó kinevezési 
okiratok átadására ünnepélyes keretek között került sor az Egyetem és Orvoskar vezetőinek 
közreműködésével. Előzetes egyeztetés után ezúton felkérem Önt, hogy a megbízólevelet, az EEKH 
határozatát és a „réztáblát” – melyet mellékelten küldünk – a 2013. június 26-i Testületi ülésük keretében 
adják át. Köszönettel: Dr. Balogh Sándor egyetemi docens, igazgató” 
Elmondta, hogy Dr. Kovács Zoltán képviselőnek Munkács várossal kötendő testvérvárosi kapcsolat 
kialakításában és aláírásában komoly szerepe volt, mindkét esemény ugyanarra a napra esett és Ő úgy 
döntött, hogy inkább Celldömölkön marad. Megkérte Dr. Farkas Pétert, a Kemenesaljai Egyesített Kórház 
igazgatóját, hogy a megbízólevelet, határozatot és a „réztáblát” adja át.  
 
 9./ Dr. Farkas Péter kórházigazgató: 
 
 Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy átadhatja főorvos úrnak, barátjának a 
megbízólevelet. Ezzel az oklevéllel ismerik el azt a felelősségteljes munkát, amit a tudorok, háziorvos 
növendékek oktatásában fejtenek ki, hogy a manapság nem túl népszerűségnek örvendő hivatás ne 
vesszen el, az egészségügyi alapellátás alapköve lehessen. Ehhez sok türelmet, jó egészséget, kitartást 
kíván. 
 
 10./ Fehér László polgármester: 
 
 Szintén gratulált az elismeréshez. 
 
 11./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Kívánja, hogy az általa oktatott diákok ugyanolyan jó orvosokká váljanak, 
mint Dr. Kovács Zoltán.  
 
Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester és Farkas Gábor jegyző a város nevében 
könyvajándékot adott át Dr. Kovács Zoltánnak. 
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 12./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
 Meghatottsággal töltötte el a gesztus, hogy a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem helyett ezen ünnepélyes keretek között vehette át az elismerést. Oktató munkájáról elmondta, 
hogy az elmúlt öt év folyamán évente egy orvost adott a társadalomnak. Első volt Császár Veronika, aki 
Sárváron lett háziorvos, a központi ügyeletben Celldömölkön is közreműködik. A következő Farkasgyepün, a 
harmadik a Markusovszky Kórház sürgősségi betegellátó orvosa. A negyedik jelenlegi oktatott Dr. Hang 
Dóra, aki egy ideig Egyházashetye háziorvosaként dolgozott, és sajnálattal kell bejelenteni, hogy július 
elsejétől Szombathelyen lát el háziorvosi feladatokat. Az ötödik legifjabb tanítványa Nagy Adrien, aki a héten 
tölti háziorvosi gyakorlatát a rendelőben. Ez az öt orvos, akit adott a hazai háziorvos társadalomnak, nagyon 
jól képzettek, megállják a helyüket a mindennapi felelősségteljes munkájukban. 
 
Horváth Melinda képviselő kiment az ülésteremből. 
 
 13./ Dr. Farkas Péter kórházigazgató: 
 
 A háziorvos kérdésről elmondta, hogy a megyében hárman vannak akik 
háziorvos képzésben részt vesznek hivatalosan. A háziorvosi kar Magyarországon nagyon elöregedett, 
hetven százalékuk nyugdíj korú, vagy korhatár közelében van. Életfontosságú a társadalom számára, hogy 
a háziorvos képzés úgy működjön, hogy vissza tudják pótolni a majdan nyugdíjba vonuló kollégákat. Nehéz, 
összetett feladat, nemcsak a betegségeket kell ismerni, hanem a betegeket is. Népegészségügyi feladatokat 
kell ellátni, otthon kell lenni az egészségügyre vonatkozó egyre gyarapodó jogszabályok között is. Nem 
csoda, hogy kevesen választják ezt a nehéz hivatást. Reméli, hogy ilyen példák jó hatással lesznek majd 
erre a dologra is. Polgármester úr megkérte, hogy felhasználva ezt az alkalmat beszéljen a kórház jelenéről 
és esetlegesen a várható dolgokról is. Nagy veszteségként élte meg az itt élő lakosság, hogy a kórházban 
az aktív ellátás, elsősorban sebészeti jellegű aktív ellátás megszűnt. Nagyobb műtéteket olyan kórházban 
tudják csak igénybe venni, ahol intenzív osztály áll rendelkezésre. Hogy egy kicsit enyhítsék ezt, éltek azzal 
a lehetőséggel, amit az aktív ellátó intézmények számára felajánlott az egészségügyi kormányzat. 
Belefogtak az úgynevezett egynapos ellátások végzésébe, illetve meghirdették az ügyeleti időben igénybe 
vehető sebészeti jellegű járóbeteg szakrendelést. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nap közben a 
rendelőintézetben igénybe vehető szakrendelési órákat követően a kórház központi telephelyén – a régi 
sebészeti ambulancián működtetett – sebészeti szakrendelés. Ez nem akut sürgősségi ellátás, itt sem 
tudnak olyan esetekkel foglalkozni, amelyek komolyabb sebészeti, traumatológiai, aneszteziológiai ellátást 
igényelne. Olyanokat el tudnak látni, amit járóbeteg szakrendelés szintjén megoldható (zárt törés, ficam, 
felületes szúrt – vágott sebek). A leggyakrabban előforduló kisebb problémákat meg tudják oldani itt 
helyben. Bíztat mindenkit, ha ilyen problémája van, vegye igénybe ezt az ellátást. A szakorvosok jó pár évet 
eltöltöttek a szakmában, meg tudják azt az ellátást adni, ami egy ilyen járóbeteg szakrendelésen 
elvégezhető. Az egynapos sebészetük is érdemel egy kis reklámot, kevesen tudják, hogy mit jelent ez. Itt 
már komolyabb, műtőt igénylő beavatkozásokat tudnak elvégezni, amihez nem kell intenzív osztályos háttér. 
Sérvműtéteket, kisebb lágyrész, kisebb ortopédiai, korrekciós műtéteket meg tudnak csinálni. Akinek ilyen 
jellegű panaszai vannak, keressék fel a sebészeti szakrendelést, a kollégák meg fogják mondani, hogy 
helyben meg tudják-e oldani, vagy nagyobb intézetbe kell-e menniük. Úgy gondolja, hogy az esetek 
legalább hatvan százalékát itt helyben meg lehet oldani. Belgyógyászati jellegű betegellátásuk nem sokat 
változott. Ugyanúgy el tudják végezni a betegségek kivizsgálását, krónikus betegek állapotának javítását. 
Nagyon komoly és tényleg aktív ellátást igénylő eseteket természetesen nagy intézménybe küldik, ilyen 
jellegű problémákkal eddig is tovább kellett küldeniük. Ami városi szinten megoldható rendelkezésre tudnak 
állni. Megemlítette, hogy sikeresen beadták a TIOP pályázatot, infrastruktúra-fejlesztésre kiírt pályázatnál 
960 millió forintos ígéretük van. Ebből a kórház területén egy teljesen új intézetet fognak felépíteni, 
műszerpark elemeit le tudják cserélni. Támogatási szerződés még nem született, de a pályázatot 
befogadták, köszönhetően annak, hogy a város konstruktívan állt a kérdéshez, az ingatlanviszonyok 
rendeződtek, a jogi akadályok is elhárultak, hogy a projekt megvalósuljon. 2015 tavaszára tervezhetik az 
átadást. A járóbeteg szakellátással kapcsolatban elmondta, hogy a nyári szabadságok miatt néhány 
szakrendelésükre nem tudnak helyettes orvost biztosítani, a sárvári rendelőintézet, szombathelyi kórház 
rendelőintézete tudja fogadni soron kívüli ellátásra szoruló betegeiket. Erről a háziorvos kollégákat értesítik, 
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hogy milyen időszakban hova tudják irányítani betegeiket. Kórházuk egyik húzóágazata a szülészet. Az idei 
évben meg fogják haladni az ötszázat, tavaly sokan szavaztak rájuk. Arra nem lát esélyt, hogy a szülészet 
visszakerüljön saját fenntartásukba. Ez a fajta kooperáció a Markusovszky Kórházzal úgy tűnik, hogy 
teljesen korrekt módon működik. Az osztály minden támogatást megkap, hiszen jelentős terhet vesz le a 
megyéről, hogy itt van. A környékbeli, celldömölki és távolabbról érkezők részaránya egyharmad-egyharmad 
körül van. Az egész megyéből, az ország távolabbi városaiból is jönnek kismamák.  
 
 14./ Fehér László polgármester: 
 
 Megkérdezte, hogy a TIOP-os infrastruktúra-fejlesztésre kiírt pályázatot 
sikeresnek bejelentették-e. 
 
 15./ Dr. Farkas Péter kórházigazgató: 
 
 A pályázati igényeket beszorították a rendelkezésre álló keretbe, ebből 
arra következtet, hogy nagy valószínűséggel meg fog valósulni, hacsak közben más bele nem szól. 
Eredetileg a pályázat költségvetése 1,2 milliárd forint volt, ezt kellett csökkenteni, ami 960 millió forintnál állt 
meg. A többi pályázó intézménynek is vissza kellett venni az igényeiből. Sajnos látták azt, hogy az előző 
kiírásban, ami nagy kórházakra, sürgősségi tömbre szólt, több évig húzódó befejezése miatt az új 
pályázatból át kellett csoportosítani. 2013-ban összeraknak egy költségvetést, amelynek 2015-ben helyt kell 
állnia, komoly bizonytalanság van benne. Ígéret van, a pályázatot befogadták és elvileg belefért a keretbe. 
Úgy gondolja, hogy nagy probléma nem lehet. 
 
 16./ Fehér László polgármester: 
 
 Megköszönte, hogy a Képviselő-testületet, a város lakosságát 
tájékoztatta.  
 
 Felolvasta azt a levelet, amelyet a Kolozsvár utca lakói írtak az extrém 
sportot űzők miatt: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Alulírottak, azzal a kéréssel 
fordulunk Önökhöz, hogy a CVSE sporttelepre irányított extrém sportot űzőket, alkalmasabb helyen 
szíveskedjenek elhelyezni. Kérésünket a következőkkel indokolnánk: a sportolók számára kijelölt hely a 
családi házakhoz nagyon közel van, s szinte elviselhetetlen az állandó zuhogás, kiabálás, ordítozás. 
Szombat, vasárnap reggeltől késő estig, hétköznap a tanítás befejezésétől sötétedésig. Nemsokára 
beköszönt a nyári szünet is és akkor előreláthatólag az egésznapos „harci zaj” veszi kezdetét. Abban az 
esetben ha nyitva van az ajtó, vagy az ablak, még pihenni sem lehet, mert a nagy zuhanások, meg eszköz 
húzogatások erősen behallatszanak. Az udvarokon leülni, beszélgetni, pihenni, de még dolgozni is 
lehetetlen. Az említett utcákban sok az idősebb ember, akik a szabadidejüket szeretnék nyugodtan eltölteni. 
Kérjük, hogy amennyiben kétségeik támadnának állításainkkal kapcsolatban, látogassák meg a Csokonai, 
Kolozsvár és a Batthyány utca kereszteződésében elhelyezkedő volt kézilabda pályát és ellenőrizhetik 
állításainkat. Tudomásul vesszük, hogy aki sporttelep mellett lakik, annak számolnia kell az ezzel járó zajjal, 
de a fent említett tevékenység meghaladja a tolerálható határokat. Tisztelettel az utcák lakó.” A lakók 
személyesen is megkeresték, hogy a gyerekeket próbálják meg elhelyezni máshol. Ugyanez történt velük a 
város parkolóiban is. Ugyanakkor a szülők is megkeresték a Képviselő-testületet, hogy legyen egy helyük. 
Akkor döntöttek úgy, hogy a CVSE aszfaltos pályájának felét elfoglalhatják. Hosszú távra azt a megoldást 
látja, hogy megfelelő pályázat esetén a rendezvénytéren kell kialakítani egy ilyen pályát. Egyeztetett az 
egyesület elnökével, a nyitva tartási rendet be kell szabályozni. Felvetődött a szakmunkásképző volt 
kézilabda pályája is, véleménye szerint ott is ugyanez a helyzet lenne. Úgy gondolták, hogy a sportpálya 
sportlétesítmény, a ’30-as években épült, ott mindig volt sportolás. Aki a környéken építkezett azzal számolt, 
hogy ott mindig történik valami. Az 50-60 szülőt is meg kell érteni. 
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 17./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Elmondta, hogy az a városrész az ő választókörzete, szintén megkeresték 
a lakók. Elhiszi, hogy a zaj zavaró, de a gyerekeket is megérti, Celldömölkön nincs hova menniük. Saját 
maga is kézilabdázott, azon a pályán nőtt fel, mindig volt zaj. Többször járt ott, és állandóan nincsenek ott a 
gyerekek. Hosszú távon szintén megoldásnak látja a rendezvényteret, de addig is kompromisszumot kell 
kötni a gyerekek és a lakók között. Jó ötletnek tartja a nyitva tartás beszabályozását.  
 
 18./ Fehér László polgármester: 
 
 Ki kell tenni a nyitva tartási rendet és a pályagondnok, vagy a sport büfé 
alkalmazottai nyitnák, zárnák az ajtót. Mosonmagyaróváron egy kemping mellett építettek ilyen pályát, amire 
közel egy millió forintot áldozott a város.  
 
 19./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Véleménye szerint elég lesz 3-4 óra nyitva tartás, abban az időszakban is 
ki tudják játszani magukat, nem kell reggeltől estig az extrém sportot játszani, elfoglalhatják magukat mással 
is, például olvasással. A polgármester úrra hivatkoznak, hogy ő engedélyezte. 
 
 20./ Fehér László polgármester: 
 
 Emlékeztetett arra, hogy nem ő engedélyezte, hanem a Képviselő-testület. 
A gyerekek cserélődnek, a vidéken tanuló középiskolások később érnek haza, van akinek délután van 
szakmai gyakorlata, ő délelőtt tud kimenni a pályára. 
 
Még két levelet kapott, az egyiket a Hollósy tér 7-8. szám alatti lakóház lakói és kérik a ház rendbetételét, a 
másikat pedig a Vasvári Pál utca 6/C. épület lakói, akik az épület állagát szeretnék megóvni. Ősszel mindkét 
beadvánnyal foglalkoznak, mindkét kérés pozitívuma, hogy szeretnék szebbé tenni környezetüket. Jó 
példának szolgált a megújult Sági utcai lakóház és a többi.  
 
 21./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 A Vasvári Pál utcánál foglalkozni kell a járdával, ahol a fák gyökerei már a 
ház falát is veszélyeztetik. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 9 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

105/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló 
beszámolót. 
 

2. A Képviselő-testület engedélyezi a 2013. májusi dunai árvízkárok 
enyhítésére Celldömölkről jelentkezett önkéntesek szállításának 
költségeinek kifizetését. 

 
3. A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a „Freestyle’” pálya 

nyitva tartási rendjét: 
 
A „Freestyle” pályát az extrém sportot űzők 2013. augusztus 31-
éig hétfőtől – szombatig 900 órától 1900 óráig használhatják, 
vasárnap szünnap. 
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Felelős:   Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 
 

Söptei Józsefné alpolgármester elhagyta az üléstermet. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 8 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
106/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 

 
A Képviselő-testület elfogadja a lejárt határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

Beszámoló a polgármester Társulási Tanácsban végzett munkájáról. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 

 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 8 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

107/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a polgármester beszámolóját a Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett 
munkájáról. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 

 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

A polgármester beszámolója a Celldömölk és Környéke Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról. 
 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 



12 
 

108/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester beszámolóját a 
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsában a 2012/2013-as tanév idején végzett munkájáról. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 

1./ Fehér László polgármester: 
 
 Törvény kötelezi az önkormányzatot a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elkészítésére. Szeretné, ha erről tájékoztatást hallana a város lakossága. Ennek a programnak az 
elkészítésével Horváth Ildikó szociális szakreferens lett megbízva. 
 
 2./ Horváth Ildikó szociális szakreferens: 
 
 Ismertette, hogy összhangban az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendelet, 
illetve EMMI rendelet rendelkezéseivel szükségessé vált elkészíteni minden településnek a helyi 
esélyegyenlőségi programját, melynek határideje 2013. július elseje volt. Csak abban az esetben 
részesülhet az önkormányzat uniós, állami támogatásban, ha a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. A program elkészítésre került, megadott sablonmentén kellett 
végigmenni, kötelező tartalmi elemeket kellett figyelembe venni. Az EMMI rendelet 1-es, 2-es mellékletében 
rögzített statisztikai mutatókat, tartalmi elemeket képezte a helyi esélyegyenlőségi program elkészítése. Ezt 
a programot öt évre fogadja el a Képviselő-testület, kétévente felül kell vizsgálni. Figyelembe kellett venni 
azt is, hogy milyen feladatokat tűznek ki célul, amelyeket teljesíteni is tudnak. A legtöbb probléma 
megoldásához sajnos pályázati források szükségesek. A programnak öt célcsoportja van: a mélyszegények 
és romák, gyermekek, nők, idősek, és a fogyatékkal élők. Nagy segítséget adtak a Népjóléti Szolgálat 
munkatársai, akik a gyerekek, idősek, fogyatékkal élők körében, illetve családsegítésben tevékenykednek 
hosszú évek óta.  Az intézkedési terv elkészítéséhez fel kellett tölteni a megadott adatbázisba a programot, 
mely szakmai szempontból elfogadásra került. Minden pályázathoz ezt a programot csatolni kell. Felvetődött 
olyan probléma, hogy esetlegesen egy baba-mama klub szerveződjön, jelenleg szülésre felkészítő 
tanfolyam működik a KMKK-ban. Ez a klub régebben működött a Népjóléti Szolgálat keretein belül, amit 
szeretnének feleleveníteni. Különösebb anyagi erőforrásra nincs szükség. Egészségnapokat szeretnének 
szervezni, amely egyes orvosi szűrővizsgálatok nyilvános, széleskörű elérhetőségét jelentené. Felvetődött 
egy „Krízis kassza” létrehozása. Megjelennek nehéz helyzetbe, krízishelyzetbe jutott családok, kiskorú 
gyerekek. Nem működik a városban sem hajléktalan szálló, sem családok átmeneti otthona. Ennek a 
kasszának a segítségével a legközelebbi helyre el tudják juttatni őket. A mélyszegény romák körében nagy 
probléma az aluliskolázottság, illetve a motiváció hiánya arra, hogy szakmát szerezzenek a tizenévesek. 
Egyeztetett a Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, létre lehetne hozni olyan programot, 
ahova meghívnának olyan roma fiatalokat, akik valóban fel tudtak mutatni valamit, iskolai végzettségüknek 
köszönhetően kiemelkedtek és talán kedvet kapnának legalább arra, hogy szakmát szerezzenek. Az idősek 
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körében egy úgynevezett kreatív műhely létrehozásának a lehetősége került szóba. Ez ugyancsak kevés 
anyagi forrással, pályázat nélkül is létrehozható. Szintén az idősek érdeklődnének az informatikai ismeretek, 
Internet használat után. Pályázatot lehetne keresni számítógépek vásárlásához, hálózat kiépítéséhez. 
Minden egyes problémánál be lehet vonni a helyi középiskolásokat, mivel 50 óra önkéntes munkát kötelesek 
végezni, ezt idősek, gyerekek körében is teljesíthetnék. Az idősek körében sokan vannak, akik valamilyen 
fogyatékkal élnek, családi segítségre kevésbé számíthatnak, egyedül élnek, vagy a család aktívan dolgozik, 
vagy távol élnek. Felmerült a fogyatékkal élők körében dolgozó munkatársak részéről, hogy a támogató 
szolgálat keretében (hasonlóan a szombathelyi Mici-mackó óvodába, iskolába szállított gyerekekhez) a 
szállítási szolgáltatások elérésének a lehetősége. Ez a probléma is csak pályázati forrásból oldható meg. 
Igaz, hogy a bölcsőde felújítása megtörtént, viszont a kerítés nem felel meg az előírtaknak. Ezt a problémát 
pályázati forrásból, vagy helyi vállalkozók bevonásával lehetne megoldani. Újból kihangsúlyozta, hogy 
kötelező tartalmi elemeket kellett tartalmazni a programnak, a táblázatok elkészítésének, az adatgyűjtésnek 
szintén megadott adatbázisból kellett, hogy történjen. A 2012-es adatok még a Központi Statisztikai Hivatal 
Honlapján nincsenek fent, amit lehetett pótolták az önkormányzat adataiból.  
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Megköszönte a részletes tájékoztatást és mindenkinek a munkáját, aki 
ebben részt vett. Ebből a programból is lehet látni, hogy az élet mely területén vannak gondok, arról szól, 
hogy kik szorulnak társadalmi segítségre. Kérte, hogy a képviselők ezt a programot tegyék el maguknak.  
  
 A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

109/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület Celldömölk Város 2013-2017 évekre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

Igazgatói pályázatok véleményezése. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette, hogy városunk két oktatási intézményében, a Celldömölki 
Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban, valamint az Ádám Jenő Zeneiskola 
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyre lett pályázat kiírva, mivel ötéves kinevezésük lejárt. 
Az intézmény székhelye szerint illetékes települési önkormányzat véleményének kikérésével az oktatásért 
felelős miniszter bízza meg öt évre az intézményvezetőket. Mindkét intézmény élére egy-egy pályázat 
érkezett be, Danka Adéltól és Bejczi Károlytól. Mindketten egyaránt magas szintű szakmai felkészültséggel 
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és vezetői rátermettséggel irányítják intézményeiket. Vezetésükkel az intézményekben magas szintű 
szakmai munka folyik, gyermekközpontú nevelést és hatékony oktatást valósítanak meg. Lehetőségeikhez 
mérten kihasználták a pályázati lehetőségeket, melyek a szakmai tevékenységet és az infrastrukturális 
fejlesztéseket szolgálták. Igazgatóként az intézménybe járó gyermekek és a szülők érdekeit szem előtt 
tartva alakították ki a nevelői közösségekkel együtt az iskolák pedagógiai programját. Vezetői kvalitásuk és 
az intézményvezetőként végzett korábbi tevékenységük alapján javasolja, hogy a következő ötéves ciklusra 
a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ igazgatójának Danka Adélt, az Ádám Jenő Zeneiskola 
alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának Bejczi Károlyt javasolja Celldömölk Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete. Danka Adél külföldi tartózkodása miatt nem tud jelen lenni, Bejczi Károlyt köszöntötte. 
 
 2./ Bejczi Károly igazgató: 
 
 Úgy gondolja jelentős kulturális tényező a Zeneiskola a város életében. Az 
utóbbi években kétszáz körül volt a gyerekek létszáma, ami nagyjából stabilizálódni látszik. Ennek a 
létszámnak a megtartása, menedzselése továbbra is fontos vezetői feladata lesz. Két rangos elismerést 
kaptak, 2007-ben a művészeti iskolák átvilágításakor kiváló címet kaptak, másik ízben a különböző országos 
szakmai szervezetek által alapított díjat vehette át Budapesten. Az iskola tárgyi, működési feltételei 
alapvetően jónak mondhatóak. A pedagógusok a szükséges szakképzettséggel rendelkeznek. Családias, de 
összetartó, egy irányba húzó tantestület alakult ki az évek során. Az elődök és jelenlegi tantestület által 
létrehozott hagyományokat folytatni kívánják, továbbfejlesztenék, megtartásuk fontos feladat. A pályázatban 
leírtakat kisebb bizonytalansági tényezők ellenére is megvalósíthatónak tartja, ebben számít az 
önkormányzat segítő támogatására is. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Gratulált az eddig végzett munkájához, jó kezekben van az intézmény. 
Megköszönte, hogy megtisztelte a képviselő-testületi ülést. Javasolta az előterjesztés határozati 
javaslatainak elfogadását. 
 
 A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

110/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat székhelye szerint illetékes és az intézményt 
működtető önkormányzat döntéshozó szerveként javasolja az oktatásért 
felelős miniszternek, hogy az intézményvezetői teendők ellátásával Danka 
Adélt bízza meg 5 év időtartamra, 2013. augusztus 1-től 2018. július 31-ig. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
111/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 

 
A Képviselő-testület az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 
székhelye szerint illetékes és az intézményt működtető önkormányzat 
döntéshozó szerveként javasolja az oktatásért felelős miniszternek, hogy az 
intézményvezetői teendők ellátásával Bejczi Károlyt bízza meg 5 év 
időtartamra, 2013. augusztus 1-től 2018. július 31-ig. 
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Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

a Jufa Ungarn kft-vel kötött adás-vételi szerződések módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
  

112/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a Jufra Ungarn Kft-vel a Vulkán Fürdő területek 
értékesítésére megkötött adás-vételi szerződés módosítást a jegyzőkönyv 
mellékletét képező tartalommal. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 7./ NAPIRENDI PONT: 
 

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolójának 
elfogadása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a nem 100 százalékban önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok 2012. évi beszámolójának elfogadása a törvényi határidőn belül megtörtént. A 
taggyűléseken az önkormányzatot saját maga, az alpolgármester, a jegyző és a pénzügyi osztályvezető 
szokta képviselni. A Cellenergo Kft. és a Celli Huke Kft. esetében jó tudni, hogy az állami intézkedések nem 
vetítenek jó jövőképet. 
 
 A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

113/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzat részesedésével 
működő gazdasági társaságok 2012. évi beszámolójáról szóló 
tájékoztatást. 
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2. A Képviselő-testület 14.995.152,-Ft fejlesztési célú 
pénzeszközátadást nyújt a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt 
Üzemeltető Kft. részére. A támogatásra vonatkozó szerződés 
aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
Horváth Melinda visszatért az ülésterembe. 
 
 8./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyári zárva tartása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Pálné Horváth Mária intézményvezető: 
 
 Elmondta, hogy kérelmének oka mindannyiuknak köztudottan az, hogy az 
intézmény a rendes munkamenete mellett üzemelteti a Munkácsy Kiállítást is, ami azt jelenti, hogy a hét 
minden napján reggeltől estig nyitva van. A kiállítás üzemeltetésében az intézmény valamennyi 
szakembergárda részt vesz, felügyeletet tartanak, tárlatot vezetnek a kollégák, emellett az intézmény rendes 
rendes nyitva tartása, rendezvények, programok megvalósítása, könyvtár nyitva tartása zavartalanul valósult 
meg. Ezért kérik a Képviselő-testületet, hogy amint a tárlatot zárják, néhány hétre had zárjanak be. A 
dolgozóknak sok plussz órája gyűlt össze, másrészt nem volt módja a szabadságokat kiadni. A szeptemberi 
évadkezdés azt fogja eredményezni, hogy nem nagyon maradhatnak távol a munkából a dolgozók. A 
könyvtár augusztus 6-27-éig tartana zárva. A művelődési központ része természetesen a rendezvényekhez, 
egyéb programokhoz igazodóan részlegesen lenne zárva. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

114/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi 
a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár nyári zárva tartását 
az alábbiak szerint: 
 
Könyvtár intézményegység: 
2013. augusztus 6-tól augusztus 26-ig zárva 
 
Közművelődési intézményegység: 
2013. augusztus 1-11. zárva 
2013. augusztus 12-16. 9-18 óra között nyitva 
2013. augusztus 17-26. zárva 
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Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Pálné Horváth Mária igazgató 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 9./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási terve. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a jogszabály értelmében az önkormányzatnak közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. Ennek eddig nem tettek eleget, a Kormányhivatal 
felkérte őket a pótlására. A jogszabály ezekről semmilyen iránymutatást nem ad. Figyelembe véve az egyéb 
települések tapasztalatait, javaslatait, egy általános vagyongazdálkodási tervet, illetve erre vonatkozóan 
határozati javaslatot tettek. A vagyonnal kapcsolatban tulajdonképpen konkrétumok nem ismertek. A 
pályázati lehetőségeket eddig is figyelték, amit ezután is megtesznek. Vagyon felújítására, értékesítésére 
vonatkozóan a Képviselő-testület év elején a pénzügyi terv készítésekor meghatározza azokat a 
vagyonelemeket, amit értékesíteni kíván bizonyos kérések, igények alapján. Az általános elvű határozati 
javaslat megfelel a jogszabályi előírásoknak. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

115/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv) 7. § (2) bekezdésében meghatározott 
rendeltetése biztosításának céljából Celldömölk Város Önkormányzatának 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja 
el: 
 
Közép távú vagyongazdálkodási terv (2013-2018) 
 
1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős 

módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
 

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés 
mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen 
vagyonfelélést. 

 
3. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró 

képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a 
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon 
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
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működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé vált 
vagyontárgyak elidegenítése. 

 
4. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, fejlesztés, 

bővítés, felújítás, stb.) a Képviselő-testület és illetékes bizottságai 
döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

 
5. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező 

pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 
 

6. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: 
 
a) Vagyon értékesítése 

 
A rendelkezésre álló szabad vagyon forgalmi értékbecslést 
követően, nyilvános pályázati kiírás alapján, az önkormányzat 
vagyonáról szóló rendelet, az önkormányzati lakások és helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet, valamint az Nvtv. 
rendelkezéseit figyelembe véve idegeníthető el. 

 
b) Bérbeadás útján történő hasznosítás 

 
A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása elsősorban 
bérleti szerződés keretében, a piaci árak figyelembevételével 
történik. Az épületek minél hatékonyabb kihasználása érdekében 
törekedni kell arra, hogy azok lehető legrövidebb időn belül 
hasznosításra kerüljenek. 
 

c)  Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet folytathat, de 
vállalkozása az alaptevékenységének ellátását nem 
veszélyeztetheti. 

 
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv (2013-2023) 
 
1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a közép távú 

vagyongazdálkodási terv szolgál. 
 

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés 
mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen 
vagyonfelélést. 

 
3. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesíthető és más módon 

hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata. 
 

4. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező 
pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 

 
5. Hosszú távú gazdálkodás során a cél elsősorban bérleményként történő 

hasznosítás, végső soron – az állagromlásból eredő értékcsökkenés 
elkerülése miatt az értékesítés. 

 
6. A minimális részesedést adó üzletrészeket, amennyiben az 

önkormányzat érdekeivel nem ellentétes, célszerű értékesíteni. 
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Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

 
 
 10./ NAPIRENDI PONT: 
 

Az önkormányzat vagyonrendeletének módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Ismertette, hogy a vagyonrendelet módosítására a TAO-s pályázatokhoz 
szükséges jelzálog módosítás miatt kell, továbbá törlésre, illetve átvezetésre kerültek korábbi testületi 
döntés alapján már értékesített ingatlanok. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselüő-testületének 16/2013. 
(VI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2009. (XI.20.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 11./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kemenes Vulkán Park kedvezményes jegyeinek meghatározása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Visszautalt egy előzőekben tárgyalt napirendre, ez is az esélyegyenlőség 
része. A kedvezményes belépőjegy érintené az Állami gondozottakat 18 éves korig, a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezőket, a siketeket és 
nagyothallókat, valamint a fogyatékossággal élőket. Kérte, hogy a kért kedvezményt adja meg a Képviselő-
testület. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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116/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület kibővíti a Kemenes Vulkán Park kedvezményes 
belépőjegyeinek körét 2013. július 1-jei bevezetéssel az alábbiak szerint: 
 
Állami gondozottak 18 éves korig, Gyermekvédelmi Szakszolgálat által 
kibocsátott igazolás felmutatásával    600 Ft/fő 
 
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes 
igazolványának felmutatásával    600 Ft/fő 
 
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes 
igazolványának felmutatásával    600 Ft/fő 
 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének érvényes 
arcképes igazolványának felmutatásával 600 Ft/fő 
 
Fogyatékossággal élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi szövetségének 
érvényes arcképes igazolványának felmutatásával 
       600 Ft/fő 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Grünwald Stefánia intézményvezető 
   
Határidő:  2013. július 1. 

 
 
 12./ NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a XX. Századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 
utcanevekmegváltoztatására. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
    1./ Fehér László polgármester: 
 

   A törvény értelmében megvizsgálták Celldömölk közterületeinek 
elnevezéseit, véleményt kérte a Honismereti Munkaközösségtől, valamint állásfoglalást kértek a Magyar 
Tudományos Akadémiától. Vannak olyan utcanevek, melyek nevét egyértelműen meg kell változtatni. Ezek 
az utcanevek: Április 4. utca, Úttörő utca, Hámán Kató utca, Kisdobos utca, Ságvári Endre utca, Zalka Máté 
utca. Ezekkel vitatkozna, de úgy gondolják, hogy jelkép volt az elmúlt rendszerben. A Marx Károly utcanév 
használható, de aggályos kategóriába került, rábízza az önkormányzatokra. Az Európai Unió országaiban 
több tucat közterület viseli nevét. A Riczinger Dezső és Heiner Kálmán elnevezésekre még nem kaptak 
választ. Ki kell kérni a lakosság véleményét is. Kérte a részönkormányzatot, hogy az ottani lakók véleményét 
szerezze be és tájékoztassa róla a Képviselő-testületet. 
 
    2./ Nagyné Ferencz Myrtill képviselő: 
 

   Sajnálattal vette, hogy választókörzetében három utca nevét is meg kell 
változtatni. Emiatt nagy a lakosság felzúdulása, de a törvény kötelezi mindannyiukat. Kérte, hogy a 
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határozatból kerüljön ki az, hogy „meg kívánja”. Nem kívánja megváltoztatni, hanem kötelesek a törvénynek 
érvényt szerezni. Javasolja, hogy emellett széleskörű véleményt kérjenek. Vállalkozóknak, akiknek a cégei 
ezekre a címekre van bejegyezve, jelentős többletköltséget jelent.  
 
    3./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
    Eddig akikkel beszélt a Marx Károly utca lakói közül, senki nem óhajtja 
megváltoztatni. Ha eddig megfelelt, ezután is megfelel. 
 
 
 A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

117/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §. (2) bekezdésében 
rögzítetteknek eleget téve megváltoztatja az alábbi utcaneveket: 
 
Április 4. utca 
Úttörő utca 
Hámán Kató utca 
Kisdobos utca 
Ságvári Endre utca 
Zalka Máté utca 
 
Ehhez kikéri a lakosság széles körű véleményét és felkéri a jegyzőt, hogy a 
vélemények beszerzésének módját terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
A Képviselő-testület felkéri az Alsósági- és Izsákfai Részönkormányzatot, 
hogy részönkormányzati ülésen foglalkozzanak a településrészt érintő 
utcanevek megváltoztatásával és azt terjesszék be a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Erdélyi Antal részönkormányzat vezető 
   
Határidő:  a következő soros ülés 

 
 
 13./ NAPIRENDI PONT: 
 

Az önkormányzat társulásainak felülvizsgálata. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
    HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
    1./ Farkas Gábor jegyző: 
 

   Elmondta, hogy jelenleg három celldömölki székhellyel működő társulása 
van az önkormányzatnak. A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás hét taggal, a 
Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 28 taggal, és szintén a 28 tagú 
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Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása. Ez utóbbi az előző évekhez képest 
lényegesen megváltozott, kiüresedett. Egy olyan konkrét feladat van, ami valamennyi települést érinthetné, 
és kötelezően ellátandó feladat, a háziorvosi ügyelet megszervezése. Ezért javasolják ezt a feladatot a 
szociális feladatellátó intézménybe integrálni. 
 
    2./ Fehér László polgármester: 
 
    A törvény alapján kell végrehajtani. Van olyan önkormányzat, amelyik a 
mai napig nem utalta át az orvosi ügyelet finanszírozásához szükséges részét. Reméli, hogy lesz olyan 
törvényi változás, hogy ne kelljen az önkormányzatoknak kiegészíteni. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

118/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja a Kemenesaljai Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi CLXXXIX tv. 
alapján felülvizsgált egységes szerkezetű megállapodását, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 

2. A Képviselő-testület a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulását a 2011. évi CLXXXIX tv. alapján felülvizsgálja és 
dönt megszüntetéséről. 

 
3. A Képviselő-testület elfogadja a Celldömölk és Környéke Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás 2011. évi CLXXXIX tv. alapján felülvizsgált 
egységes szerkezetű megállapodását, és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 

 
4. A Képviselő-testület elfogadja a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence 

nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű 
megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás 2011. évi CLXXXIX tv. 
alapján felülvizsgált egységes szerkezetű megállapodását, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
Dr. Kovács Zoltán és Erdélyi Antal képviselők elhagyták az üléstermet. 
 
 
 14./ NAPIRENDI PONT: 
 

A WHC Diák Iskolaszövetkezet kérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
    HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
    1./ Karádi Mihály képviselő: 
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    Nem javasolja az engedély megadását, más diákokat alkalmazott, elvéve 
a munkalehetőséget a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola diákjai elől a lehetőséget.  
 
    2./ Fehér László polgármester: 
 

   Sok celldömölki diák van, aki más oktatási intézményben tanult. Ez év 
januárjától már a KIK adja meg a hozzájárulást. A Képviselő-testület vegye tudomásul, hogy más diákoknak 
is adtak munkát. 
 
 3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A határozati javaslat arról szól, hogy tudomásul veszi, hogy megtörtént. 
Ellenőrzéshez van szükségük erre a határozatra. 
 
 A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

119/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata, mely 2012. december 31-ig mint a WHC 
Diák Iskolaszövetkezet befogadó oktatási intézményének korábbi fenntartója 
– tudomásul veszi, hogy (Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola) a 
WHC Diák Iskolaszövetkezet lehetővé tegye a tagsági jogviszony létesítését 
azon középiskolai hallgatók részére is, akik nem a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium és Szakközépiskolával álltak tanulói jogviszonyban. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 15./ NAPIRENDI PONT: 
 

Intézmények alapító okiratainak módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
    HOZZÁSZÓLÁS: 
 
    1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
    A határozati javaslatban leírásra került, hogy az intézményeknél milyen 
szakfeladatokkal kell kiegészíteni az alapító okiratot.  
 
 A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

120/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület a Városgondnokság Celldömölk alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
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Az alapító okirat 5. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
552001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás. 
 

2. A Képviselő-testület a Kemenes Vulkán Park alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 4. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése. 
 

3. A Képviselő-testület a Népjóléti Szolgálat alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat bevezető része kiegészítésre kerül az alábbi 
jogszabályi hivatkozással:  
„Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) szerinti 
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki”: 
 
Az alapító okirat 4. pontja a költségvetési szerv telephelyei felsorolása 
kiegészül a következő szöveggel: 
9531 Mersevát, Iskola u. 1. 
 
Az alapító okirat 5. pontja, alaptevékenysége az alábbi feladattal 
egészül ki a 9. felsorolásban: 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése. 
 
Az alaptevékenységek szöveges felsorolása az alábbi szöveggel 
egészül ki: 
Rendezvények, bemutatók, értekezletek, kongresszusok, konferenciák 
szervezése, reklámozása, menedzselése Celldömölk Szalóky u. 3. 
Az alapító okirat 11. pontja, egyéb irányítói jogokkal felruházott szerv 
neve, székhelye kiegészül: 
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 
 

4. A Képviselő-testület a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 11. pontja, a költségvetési szerv feladatai az alábbi 
feladattal egészül ki: 
470009 Egyéb kiskereskedelmi tevékenység. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 16./ NAPIRENDI PONT: 
 

Adósságkonszolidációról tájékoztatás nyújtása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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    HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy Celldömölk Város Önkormányzata 2013. januárjában írta 
alá a megállapodást. Szigorú dokumentációs elbírálás alapján az adósság 50 százalékára jogosult az 
önkormányzat, 407.528.715,-Ft-ot jelent. A Magyar Államkincstár, Magyar Adósságkezelő Központ, valamint 
a bankokkal történt egyeztetés, adatszolgáltatás eredménye volt a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
megtörtént a konszolidációs lista meghatározása. 2012. december 31-én fennálló össz-adósságállományhoz 
volt viszonyítva az egyes hitelintézettel szemben fennálló adósságállomány. Hogy egyik pénzintézetet sem 
érje hátrányos megkülönböztetés, az önkormányzatnak nem volt mérlegelési lehetősége, hogy milyen 
adósságot milyen összegben kíván konszolidálni. Készített egy táblázatot, amely összegzi, hogy hogyan 
történik a konszolidáció. Utána három fejlesztési hitel marad, a XXI. századi iskola hitele, a Vulkán Park és 
Városmag infrastruktúra fejlesztési hitele. Likviditási szempontból kezelhető lesz az önkormányzat 
adósságállománya.  
 
 A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

121/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja az adósságkonszolidációról szóló tájékoztatást. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
Erdélyi Antal és Dr. Kovács Zoltán képviselők visszatértek az ülésterembe. 
 
 
 17./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtártól a Kemenes Vulkán 
Park megnyitó rendezvényével kapcsolatban keletkezett bevételi 
előirányzat zárolása 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A megnyitó rendezvény szervezésével a KMKK lett megbízva, ők kapták 
ezt a bevételi forrást. A különbözet ami megjelent, azt zárolják, ez tartalékalapot képezhet. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

122/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület zárolja a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
a Kemenes Vulkánpark megnyitó rendezvény szervezésével kapcsolatban 
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keletkezett  többletbevételt összesen: 614 e.Ft összegben. A 614 e.Ft a 
dologi előirányzatból kerül zárolásra és az önkormányzat működési 
tartalékába kerül átcsoportosításra. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 18./ NAPIRENDI PONT: 
 

Alpolgármester asszony fel nem vett tiszteletdíjának felosztása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
Alpolgármester asszony tiszteletdíját, közterheit minden évben valamilyen célra felajánlja. 2012-ben a 
Szabadság téri lakóház (vasútállomással szemben) részben költségvetési forrásból, részben tiszteletdíjából 
lett felújítva. Az ilyen fajta felújítás majdnem olyan, mint egy pályázat, száz százalékban lehet, hogy nem 
mert volna nekiállni az önkormányzat. Ha valaki ilyen felajánlást tesz, támogatni kell. 
 
 A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

123/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat jogalkotás 
szakfeladatáról 1.554.163,-Ft, a működési tartalékból 3.237.577,-Ft kerüljön 
átcsoportosításra az alábbiakra: 950.000,-Ft a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtárnak a „Dömölki napok” rendezvény biztosítására kerüljön 
átadásra, a fennmaradó 3.841.740,-Ft pedig az útfelújítási keretbe kerüljön 
átcsoportosításra, célzottan az Esze Tamás utcai járda építésére kerüljön 
felhasználásra. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 19./ NAPIRENDI PONT: 
 

„Az én városom Celldömölk” könyvből 50 példány megvásárlása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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124/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 

 
A Képviselő-testület megvásárol 50 példányt a Szülőföld Kiadó által 
megjelentetett: „Az én városom Celldömölk” című könyvből (reprezentációs 
célokra) 2.000,-Ft/db áron. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 20./ NAPIRENDI PONT: 
 

A 2013. évi pénzügyi terv módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy a pénzügyi terv módosítása az első félév adatai alapján 
indokolt módosítani. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. 
(VI.27.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 
4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

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

Pályázat beadása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

125/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a „Virágos Vasútállomásokat” címmel a Vasutas Települések Szövetsége 
által kiírt pályázatra. 
 



28 
 

 
A pályázat összköltsége:  165.000,-Ft 
A pályázati támogatás összege: 150.000,-Ft 
 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 15 ezer forint önerőt biztosítja. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
Söptei Józsefné alpolgármester visszatért az ülésterembe. 
 
 22./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kisfaludy utca részbeni felújítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK:  
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Imreh István celldömölki lakos, vállalkozó Benkőné Remport Lilla 
képviselő asszonnyal megkeresték a Kisfaludy utca részbeni felújítása ügyében. Megvásárolta a Kisfaludy 
utca – Szentháromság tér sarkán lévő helyi védelem alatt álló ingatlant és végzi annak felújítását. 
Társberuházói szerepet vállalna az épület Kisfaludy utca oldalának a Szentháromság térhez hasonló 
minőségben történő felújításában. Kérte, hogy ezt az önkormányzat nézze meg. Amikor a vállalkozóval 
beszélt felvetődött, hogy a térkövet vásárolja meg az önkormányzat, ő pedig vállalná a munkadíjat. Az 
önkormányzat jelenleg nem tud 70-80 százalék önerőt vállalni, de ha van valaki, aki részt kíván vállalni, nem 
kellene lemondani róla.  
 
 2./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
 Megerősítette polgármester úr által elmondottakat. Pozitív 
kezdeményezés állampolgár részéről. Ennek az útszakasznak Semmelrock térkő lerakásával a tervezői 
költségvetése 5,6 millió forint, ami versenyhelyzetben lejjebb tudna menni. Imreh István ehhez az összeghez 
ajánlott fel 1 millió forintos összeget, ami 20 százalékos teherviselést jelentene jelen esetben. A még érintett 
ingatlanok tulajdonosai nem lettek megkeresve további forrás bevonására, a közös terheken csökkenteni 
lehetne. 
 
 3./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság helyszíni szemlét tartott az 
érintett területen. A bizottság pozitívan állt hozzá és azt az ígéretet tette, amennyiben tudnak pályázati 
összeget szerezni, vagy a környező vállalkozókat, lakókat bevonni. Húsz százalékos felajánlást tett az Imreh 
István, ami nem kis összeg. Javaslatuk az volt, hogy támogassák, azt a pénzt ne hagyják elveszni. A 
műszaki osztály keresse meg a lehetőséget, hogy ez az útszakasz elkészüljön a Szentháromság téri 
kőburkolattal. Fogalmazzák meg azt is, hogy a Kisfaludy utca felújítása a későbbiekben folytatódjon a 
Gimnázium felé. 
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 4./ Nagyné Ferencz Myrtill képviselő: 
 
 Úgy emlékszik, hogy elutasító határozat született a bizottsági ülésen. 
Természetesen támogatja az utca felújítását, de a fontossági sorrend betartásával. Vannak olyan utcák 
amelyeket a lakók saját pénzükből borították le. A Kisdobos utca, Óvodaköz még mindig nincs rendbe téve. 
Sürgős lakossági probléma a Mikes utca – Arad utca sarkán lévő felázott ház. 
 
 5./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Úgy emlékszik, hogy a bizottsági ülésre került határozati javaslatot nem 
támogatták, az nincs is leírva. Javaslat volt, hogy pályázati formában nézzék meg, és Imreh úr által 
felajánlott összeg lehetne az önerő. Leírásra került további partnerek megkeresése. Ha ez a határozati 
javaslat elfogadásra kerül nem jelenti azt, hogy az útszakasz fel is lesz újítva.  
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Mindig az volt a véleménye az elmúlt 11 évben ha bármilyen területen van 
olyan lehetőség, hogy bizonyos értékig lehet nyerni, nem szabad nemet mondani. Példának említette, sokan 
megkérdezik, hogy miért készült el a harmadik műfüves pálya. Válaszul elmondja, hogy ehhez nyert az 
önkormányzat 20 millió forintot. Ha útépítésre lesz pályázat kiírva, biztos abban, hogy arra is fognak 
pályázni. Várhatóan még 2014-ben sem lesz útépítési pályázati lehetőség. Ha Ő egy millió forintot áldoz 
erre, meg kell keresni a lehetőséget, hogy forrást keressenek még melléje, meg kell becsülni. Érdemes 
lenne a térkövet gyártó cégekkel felvenni a kapcsolatot, kedvezményt elérni náluk. Kérte, hogy az 
önkormányzat adjon rá engedélyt. Javasolta azt is, hogy az Óvodaköz középső részére alakítsanak ki egy 
aszfaltos járdát, két oldalát pedig kaviccsal borítsák be. Így rendbe lehetne tenni. Árajánlatot fognak adni a 
Gábor Áron lakótelep útfelújítására, lehet, hogy 11-12 millió forint megmozdításával meg tudják csinálni. 
Meg kell nézni a lehetőségeket. A Marx Károly utca az idén elkészül, jövőre a Mátyás király utca. 
 
 7./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Természetesen támogatja polgármester úr által felsoroltakat. A járdákat is 
el kell készíteni. A Marx Károly utca bal oldalán lévő járdát át kell rakni, a Bajcsy utcában csak félig van 
meg.  
 
 8./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
 Nagymértékben befolyásolja az út-hídkeret felhasználását a leszakadt 
kerékpárút javítására beadott vis-major pályázat sikeressége. Azt is helyre kell állítani, ha más forrás nem 
lesz, ebből a keretből. Emiatt nem indult el a nagyobb mértékű kátyúzás, valamint a járdaépítési dolgok. A 
Mikes utcai csapadékvíz elvezetési problémára ígéretet tettek, hogy megnézik. Annyit tud, hogy ez a 
probléma harminc éve fennáll.  
 
 9./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Nagyon szeretné ha a Képviselő-testület elkészítené azt a tervezetet, amit 
ebben a ciklusban el akar készíteni, hogy ne lehessen kisebb-nagyobb kérés alapján különböző ígéretet 
tenni. A hatos körzetben számtalan földburkolatú utca van. Ezért történt olyan határozat elfogadásra, hogy a 
Bocskai utca egy része elkészül. Szeretné, ha ez továbbra is fennmaradna, nem lenne jó, ha mindig 
valamilyen változtatás történne. Ugyanolyan jogos kérésnek tartja, mint a korábbiakat. 
 
 10./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 A választások után elsők között szerepeltek ezek a járdák, nem ad-hoc 
jellegű felvetés. Mindig valami más előbbre való volt. Nem térkövet akarnak lerakni, hanem a hiányzó 
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lapokat (kb. 50 db) pótolni. A Bajcsy utcában lakók a járda felét megcsinálták. Azokat a telkeket úgy adták 
el, hogy a járda el fog készülni, ennek már tíz éve van. 
 
 11./ Fehér László polgármester: 
 
 Igaza van mindenkinek, a költségvetés többségét az önkormányzat 
intézményrendszerének a megtartására fordítódik, az előző években ki kellett egészíteni a kórház 
működését is. Ha egy milliárd forintot kapnának, nem várakoznának azokkal az igényekkel, amelyek 
megfogalmazódtak. A leszakadt kerékpárúttal is foglalkozni kell. Az árvízi károk biztos megnyirbálják a vis-
major keretet. Ha hét évvel ezelőtt ráköltöttek volna 60-70 millió forintot, jó lett volna. Lejjebb vannak 
bizonyos szintek, a víz alámossa, az autók rezegtetik. Kérte, hogy foglalkozzanak a Kisfaludy utcával, és az 
augusztusi képviselő-testületi ülésen tárgyalják újra. 
 
 12./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Azt javasolja, hogy ne foglalkozzanak vele, amúgy is pályázathoz kötötték 
volna. Nem zárkózik el, de volt más ígéret, nézzék meg mire lenne pénz. 
 
 13./ Fehér László polgármester: 
 
 Ígéretet tett arra, hogy végignézi az Óvodaköz, lordok háza járdaépítését. 
 
 14./ Nagyné Ferencz Myrtill képviselő: 
 
 Sérelmezi, hogy miért nem foglalkoznak a Kisdobos utcával, amelyik 
rendkívül rossz állapotban van. A Gábor Áron utca nem járhatatlan, az ott lakók száraz lábbal be tudnak 
lépni a házukba.  
 
 15./ Fehér László polgármester: 
 
 A Kisdobos utca elkészítése minimum 25 millió forint lenne. A házak 
mögött van egy vízelvezető árok. A Földhivatal kárpótláskor rosszul mérte ki, emiatt volt egyeztetés. Az 
önkormányzatnak szerencsés az árkot tulajdonba venni. A Kisdobos utcai lakókkal igenis foglalkoznak. 
Vízelvezetés, szegélyezés, aszfaltozás szükséges, ha a képviselők azt mondják, hogy csoportosítsák át és 
ráköltenek 30 millió forintot, abszolút nem ellenzi. A Mátyás király utca jövő évre lett ütemezve, gyűjtőutca, 
ami ezer embert érint. Mindegyiket szeretné megcsinálni, de megpróbálja ütemezni.   
 
A határozati javaslatot szavazásra tette fel, mivel úgy gondolja a képviselők el tudják dönteni, hogy mit 
tegyenek. 
 
 A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

126/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Kisafaludy 
utca 1007 hrsz-ú ingatlana előtti közterület felújítására Imre István a 
Celldömölk 1007 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa mellett további finanszírozási 
partnereket, vagy pályázati forrásokat keressen. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  2013. szeptember 30. 
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 23./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kérelem terület megvételére a Pozsony utcában. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS:  
 
 1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Celldömölk Város Rendezési Terve a Pozsony utca szélesítését tervezi, 
ezért javasolja, hogy a terület út melletti 1 méter széles sáv megmaradjon. 
 
 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

127/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a Pozsony utca 6. szám alatt 
lévő 0116/23 hrsz-ú társasházi ingatlan földterületéből, a telek teljes 
hosszában, kb. 60-80 m2 nagyságú rész 2.000,-Ft+Áfa/m2-es áron történő 
értékesítéséhez azzal, hogy a Celldömölk Város Rendezési Tervében 
tervezett Pozsonyi utca szélesítéséhez kb. 1 méter sávot jelentő rész ne 
kerüljön értékesítésre. A megosztással és szerződéskötéssel kapcsolatos 
minden költség a kérelmezőt terheli.  
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 24./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kérelem kocsibeálló építésére. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK:  
 
 1./ Nagyné Ferencz Myrtill képviselő: 
 
 Rendet kell tenni az udvarban, azt gondolja, hogy nem kellene elutasítani 
a kérelmet, az ott lakók szeretnék védeni az autójukat.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 A határozati javaslat is tartalmazza az udvar rendbe tételét, ehhez 
szükséges a jelenlegi garázsok lebontása. A képviselő asszony azt szeretné, hogy egyik sem legyen 
lebontva? 
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 3./ Nagyné Ferencz Myrtill képviselő: 
 
 Azt szeretné, hogy legyen rendbe téve minden és később térjenek vissza 
gépkocsi beállók létesítésére. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Átadta az ülés vezetését Söptei Józsefné alpolgármester asszonynak. 
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A határozati javaslat tartalmazza a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottság javaslatát, amely helyszíni bejáráson alapult. Először erről kell szavazni, Nagyné Ferencz Myrtill 
javaslata azt követően teszi fel szavazásra. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

128/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület nem járul hozzá újabb gépkocsi tároló építéséhez a 
829 hrsz-ú Kossuth utcai udvar területén. 
 

2. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy keresse meg a 
lehetőségét annak, hogy az udvar területén lévő 5 db saját tulajdonú 
gépkocsi tároló lebontásra kerüljön. 

 
3. A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot a Kossuth utcai 

udvar területén lévő 3 db önkormányzati tulajdonú gépkocsi tároló 
lebontásával, a jelenleg érvényes bérleti szerződés, illetve 
területhasználati szerződések felbontásával. 

 
4. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a Kossuth utcai udvar 

rendbetételét követően gépkocsi tárolók kialakításának előkészítésére. 
 

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

 
 
 25./ NAPIRENDI PONT: 
 

Pályázat benyújtása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Ez a pályázati lehetőség száz százalékos támogatottságú, önkormányzati 
szervezetfejlesztéseket tartalmaz. Önrészt nem kíván. 
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 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

129/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
az „ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő 
önkormányzatok számára” kiírt pályázati felhívásra, mely 100 százalékos 
támogatás mellett valósul meg. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

  
 
 26./ NAPIRENDI PONT: 
 

Közterület használati ügyek. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A Képviselő-testület az 1. pont esetében 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal, a 2., 3. és 4. pont esetében 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

130/2013.(VI.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület nem járul hozzá Pusztai András kérelméhez, hogy a 
Dr. Géfin tér 1. alatt mozgójátékot (pónit) helyezzen el. Annak 
helyszínéül a Kemenes Vulkánpark melletti területet javasolja. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 

2. A Képviselő-testület engedélyezi a Kemenesaljai Hagyományőrző 
Egyesület ingyenes közterület használatát 2013. július 20-án 14-18 óra 
között a liget Kassa utca felőli füves területén. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
 

3. A Képviselő-testület engedélyezi a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár ingyenes közterület használatát az alábbi időpontokban az 
alábbi helyszíneken: 
 2013. június 23. (vasárnap) 18.00 – 21.00 óráig: 

Szentháromság tér – 4PM zenekar koncertje. 
 2013. június 25 – 28 (naponta) 17.00 – 24.00 óráig: 

KMKK előtti tér, szabadtéri színpad; rendezvények lebonyolítása. 
 2013. június 26. (szerda) 17.00 – 24.00 óráig: 
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Szentháromság tér, rendezvények lebonyolítása. 
 2013. augusztus 9- 10. (péntek – szombat) 17.00 – 23.00 óráig: 

KMKK előtti tér: CELL – ROCK Fesztivál. 
 2013. augusztus 20. (kedd) 10.00 – 13.00 óráig: 

Városháza előtti tér, Nemzeti ünnep, ünnepi műsor. 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
     
Határidő:  azonnal 

 
4. A Képviselő-testület engedélyezi Lencsés Barnabás ingyenes közterület 

használatát 2013. július 13-án 14-20 óra között a Sörgödör 
vendéglátóhely melletti területen, „hipp – hopp júliális” elnevezésű 
program megszervezéséhez. A Képviselő-testület felhívja a rendező 
figyelmét, hogy a rendezvényhez az Országos Mentőszolgálat 
biztosítása szükséges. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 27./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztatás fakivágási ügyekről. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Nagyné Ferencz Myrtill képviselő: 
 
 Érdeklődött, hogy az E-On által a Csokonai utcában megcsonkított fákat a 
Városgondnokság mikor teszi rendbe, mit mondhat a lakóknak. 
 
 2./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A Városgondnokság vezetőjével többször is egyeztettek. A jó idő hirtelen 
jött be, olyan nagy mennyiségű munkát zúdított eléjük (kaszálás, stb.), hogy a legszükségesebb 
fakivágásokat tudták elvégezni. Soron kívül továbbítani fogják. 
 
 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

131/2013.(VI.26.) 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 
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 Fehér László polgármester: 
 
 Megköszönte alpolgármester asszony segítségét. Tájékoztatta a 
lakosságot, hogy holnap délután a Szentháromság téren lesz a „Jó tanuló, jó sportoló” díjak átadása. 
Pénteken Vas Megye Önkormányzata Celldömölkön fogja tartani közgyűlését. Akinek módja van rá jó 
pihenést kívánt. Tudja, hogy sokan nem tehetik meg, akinek munkája van próbál megfelelni az 
elvárásoknak. A KMKK-val különböző táborokat szerveztek a gyerekeknek, számukra próbálnak lehetőséget 
biztosítani. 
 
Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, a nyílt ülést bezárta. Bejelentette, hogy a Képviselő-testület zárt 
üléssel folytatja munkáját.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester 

 
  


