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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 
szeptember 11-én 1400 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett, 
Erdélyi Antal, Horváth Melinda, Karádi Mihály, Dr. Kovács Zoltán, Lukács Erzsébet, Nagyné Ferencz Mirtill, 
Söptei Józsefné képviselők, Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt:   
 
 Dr. Várnai Levente képviselő 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Futó István könyvvizsgáló, Dr. Németh Gábor – a Vulkán Fürdőt 
Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója, Bakó István – a Városgondnokság igazgatója, Grünwald Stefánia – a 
Kemenes Vulkánpark igazgatója, Gasztonyiné Fódi Zita – a Celldömölki Városi Óvoda vezetője, Szücs 
Andrea aljegyző, Dummel Ottó – műszaki irodavezető, Kiss Lilla – pénzügyi iroda vezetője, Tulok Gabriella 
oktatási- és művelődési szakreferens, Horváth Ildikó szociális ügyintéző, Losoncz Andrea – az Új 
Kemenesaljai főszerkesztője, Vajda Zsuzsanna – Városi Televízió munkatársa. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket és a televízió nézőit. 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 Celldömölk város 2013. évi pénzügyi tervének I. félévi 

teljesítéséről. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

kiegészítő támogatás (ÖNHIKI pályázat). 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
4./ Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi 

költségvetésről szóló 4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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5./  Kemenes Vulkánpark nyitva tartásának módosítása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
6./ A Kemenes Vulkánpark őrzésének megoldása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
7./ Tájékoztató a Vulkán fürdő korszerűsítésével kapcsolatos 

szolgáltatás korlátozás és szüneteltetés ütemezéséről, valamint a 
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft. működési finanszírozása 
kapcsán szükséges tulajdonosi döntések meghozatala. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
8./ A CVSE környékén lakók panasza. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
9./ Tulajdonviszonyok rendezése. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
10./ Tulajdonviszonyok rendezése a Ság hegyen. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
11./ Kérelem terület megvételére a Szabadság tér 2. szám alatti 

ingatlanból. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
12./ Rom-templom hasznosítási ügye. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
13./ Farkis Roland és Nyári Dezső vállalkozók kérelme. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
14./ Zsolnay díszkút helyreállításának indítványozása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
15./ Celldömölk, Vasvári Pál utca 6/C. szám alatti lakók kérelme. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
16./ Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos Partnerségi 

Egyeztetési Szabályzat rendeletbe foglalása. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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17./ Vállalkozói ajánlat fakivágásra. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
18./ Megváltozott munkaképességűekkel foglalkoztató egységek kérelme. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
19./ Tájékoztatás fakivágási ügyekről. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
20./ Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár közterület használati 

kérelme. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
21./ Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség közterület használati 

kérelme. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
22./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 
A napirendi pontok tárgyalása előtt az önkormányzat által elismerésben részesített és az augusztus 20-i 
városi ünnepélyen részt venni nem tudott két kitüntetettet köszöntötte Fehér László polgármester, Söptei 
Józsefné alpolgármester és Karádi Mihály bizottsági elnök. Semmelweis Nap alkalmából Celldömölk 
Városért Érdemérem elismerésben részesült Dr. Hegyi Judit főorvos. Állami ünnepünk alkalmából 
Celldömölk Városért Érdemérem elismerésben részesült Homlok Zsolt, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. 
ügyvezető igazgatója. 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

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

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Fehér László Polgármester: 
 
 A két ülés között történtekről az alábbiakban tájékoztatta a 
képviselőtestületet: 
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 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

Beszámoló a két ülés között történtekről és a lejárt határidejű határozatok 
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 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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17./ Vállalkozói ajánlat fakivágásra. 
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18./ Megváltozott munkaképességűekkel foglalkoztató egységek kérelme. 
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Június: 
 
27. A Jó tanuló, jó sportoló elismerés díjazottjait köszöntötték az önkormányzat nevében Söptei Józsefné 

alpolgármester asszonnyal és Farkas Gábor jegyzővel, valamint az Apáczai Kiadó Esztergályos Jenő 
ügyvezető igazgató nevében Dalnoki Ágnes kommunikációs vezetővel. Négy intézmény, a városi 
általános iskola, a középiskola, a zeneiskola és az egyházi iskola tanulói kaptak jutalmat. Ötvenegy 
egyéni teljesítményt Celldömölk Kiváló Tanulója, illetve Celldömölk Kiváló Sportolója címmel, és 35 
csapatot (172 diákot) Celldömölk Kiváló Tanulói Csapata, illetve Celldömölk Kiváló Sportolói Csapata 
címmel ismertek el, és köszöntötték a felkészítő pedagógusokat is. A rendezvény végén az 
önkormányzat és intézményei felajánlásában ajándékokat sorsoltak ki a diákok között, a fődíj egy 
kerékpár volt. 

28. A Vas Megyei Közgyűlés soros ülésén vett részt. 
 
Július: 
 
3. A Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. tartotta taggyűlését. 
5. Semmelweis Nap alkalmából köszöntötte dr. Farkas Péter kórházigazgatóval együtt a KMKK-ban 

megtartott ünnepségen a celldömölki egészségügyi dolgozókat, a rendezvényen kitüntetéseket is 
átadtak. Az önkormányzat ajándéka az egészségügyi dolgozók számára a Munkácsy-kiállítás ingyenes 
megtekintése volt. 

10. A Munkácsy-kiállítás hatezredik látogatóját köszöntötték Pálné Horváth Máriával, a kiállításnak helyet 
adó KMKK igazgatójával. 

15-21. Évi rendes szabadságát töltötte. 
23. A Kemenes Vulkánparkot tekintették meg közösen a városi óvodában dolgozó nem pedagógus 

dolgozóival, akiknek a pedagógiai munkát segítő tevékenységüket köszönték meg ily módon. 
23-25. Több szervezett csoport, a sárvári és a répcelaki önkormányzati hivatalok, a szombathelyi büntetés-

végrehajtási intézet, valamint a pápai vízmű dolgozói látogatták meg a Munkácsy-kiállítást, illetve a 
Kemenes Vulkánparkot. 

24. Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak. 
29. A MOATSZ elnökségi ülésén vett részt. 
 Délután a Munkácsy-kiállítás nyolcezredik látogatóját köszöntötték. 
30. Egész napos nyitva tartással búcsúztatták a Munkácsy-kiállítást, mely 8565 látogatóval zárt. Az utolsó 

napon közel hatszázan váltottak jegyet, este tíz óra után ajándékokkal kedveskedtek a látogatóknak. 
 
Augusztus: 
 
1. A Kőszegi Csók István Művészkör kiállításán köszöntötte az alkotókat a Hotel Írottkő szállóban. Az 

alkotókör tavaly nyáron mutatkozott be Celldömölkön a KMKK-ban. 
2. Az Április 4. utcában tartott bejáráson vett részt az önkormányzati hivatal munkatársaival együtt. 
9. A Szociális Szövetkezet ügyében tartott ülésen vett részt, melyen a korábbiakban meghatározottakkal 

ellentétben a fő tevékenységi körként a zöldterület-kezelést határozták meg. A szövetkezet ügyvezetője 
Bakó István lett, székhelye a Temesvár utcai irodaház lett. 

17. Jánosháza várossá avatási ünnepségére volt hivatalos Söptei Józsefné alpolgármester asszonnyal 
együtt, akivel egy festményt adtak át ajándékul Vas megye legfiatalabb városának. 

19. Nyolcadik születésnapját ünnepelte a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, az ünnepségen köszöntötte a 
fürdő dolgozóit és a látogatókat, akik aznap több mint ezren voltak. Az önkormányzat ajándéka 
hagyományosan torta volt, amely ezúttal is négyféle ízesítéssel készült darabból állt össze, és közel 6 
kg lisztből, 8 kg cukorból, 90 db tojásból, 3 kg margarinból, 5 kg pudingból, másfél kg gyümölcsből, és 
csaknem 1 kg csokoládéból készült. 

20. Állami ünnepünkön délelőtt először a kegytemplomban tartott szentmisén emlékeztek államalapító 
Szent István királyra, majd a Városházán tartott ünnepségen köszöntötte a megjelenteket. 
Hagyományos módon idén augusztus 20-án tüntették ki önkormányzati elismeréssel a pedagógusnap, 
a Semmelweis-nap és az állami ünnep alkalmából az arra érdemesült személyeket. 
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22. A Vulkán fürdő taggyűlésén és felügyelőbizottsági ülésén vett részt képviselőtársaival együtt. A 

taggyűlésen jelen volt Gerhard Wendl, a JUFA szállodalánc általános igazgatója. 
23. A csökkentett munkaképességűeket foglalkoztató Mea-Gold Kft. képviselőivel egyeztettek a helyet adó 

alsósági létesítmény fejlesztésére vonatkozó pályázattal kapcsolatban. 
29. Budapesten a MOATSZ alelnökeként egyeztetett Gömöri Zsolttal, a Magyar Paralimpiai Bizottság 

elnökével. 
 
Szeptember: 
 
1. A református templom díszkivilágítást kapott, ennek alkalmából délelőtt ünnepi istentiszteleten vett 

részt, majd este Németh Tamás lelkész úrral együtt avatták fel a díszkivilágítást. Az eseményen jelen 
voltak a gyülekezet erdélyi testvérgyülekezetének tagjai is. 

2. Az oktatási intézmények megtartották tanévnyitóikat. A városi iskola celldömölki egységében Ő, az 
alsósági tagintézményben Söptei Józsefné alpolgármester köszöntötte a diákokat, pedagógusokat és 
szülőket. 

3. A VasiVíz Zrt. képviselőivel folytattak egyeztetést. 
4. A MOATSZ elnökségi ülésén vett részt. 
11. Délelőtt dr. Puskás Tivadarral, Szombathely megyei jogú város polgármesterével folytattak egyeztetést 

Söptei Józsefné alpolgármester asszonnyal és Farkas Gábor jegyző úrral közösen. 
A képviselő-testületi ülés után az Alsóságon nyíló fitnesz-terem avatására hivatalos, a termet pénteken 
nyitják meg a nagyközönség előtt. 

 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
    1./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselő: 
 

   A körzetében élőket, illetve másokat is érintő problémát vetett fel. A Penny 
áruházhoz vezető Sági utca balesetveszélyes kijelölt gyalogátkelőhely hiánya miatt. Megkérdezte, hogy 
forgalomkorlátozó táblával, vagy fekvő rendőr elhelyezésével lehetne-e lassítani a forgalmat. 
 
    2./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
    Elkészíttették a kereszteződés zebrás forgalomtechnikai terveit. Az út-híd 
keret felosztásánál javaslatot tettek, de nem fért bele a keretbe. Abban biztos, hogy fekvő rendőr 
elhelyezését a hatóságok nem engedélyezik, zebrásítás lehetne, saját költségen engedélyezte a KPM. 
Ennek költsége 2-3 millió forint lenne. 
 
    3./ Fehér László polgármester: 
 
    Ezzel a problémával már foglalkoztak régebben is, a Kpm. 
forgalomszámlálást tartott az átmenő forgalomról, ez alapján nem kívánnak részt venni a zebrásításban. 
Gyalogátkelőhely létesítésének vannak bizonyos előírásai (útkereszteződéstől való távolság, megvilágítás, 
stb.). 
 
    4./ Budai Bernadett képviselő: 
 
    Aggodalmát fejezte ki a KMKK mellett felállított új szobor miatt, amit a 
gyerekek játszótérként használnak, valamint a platánfa ága túlságosan belóg a szoborhoz. Megkérdezte, 
hogy lesz-e ünnepélyes átadása a szobornak. Hiányolta, hogy a Batthyány – Kölcsey utca 
kereszteződésébe nem lett közúti tábla elhelyezve. Köszönetét fejezte ki amiatt, hogy az Ady Endre utca 
vége elkészült. Kérte, hogy az Ady utca többi részén a nagyobb kátyúk legyenek kijavítva.  
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    5./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
    Megemlítette, hogy július 7-én Izsákfán tartottak falunapot, amely nagyon 
jó hangulatban, sok résztvevővel zajlott le. Július 14-én Dr. Veres András megyéspüspök tizennyolc egyházi 
vezetővel tette tiszteletét a városrészben, őket köszönthette a város nevében. A megyéspüspök Izsákfán a 
templomot szentelte fel. Egy hete az alsósági városrészben az evangélikus egyház megyei vezetői voltak 
jelen.  
 
    6./ Fehér László polgármester: 
 
    Budai Bernadett kérdésére válaszolva elmondta, hogy Illés Erika alkotása 
a szüreti napok egyik kiemelt eseményeként kerül felavatásra. Sokan elmondják, hogy a művésznőnek túl 
sok alkotása van a városban. Ő az egyetlen aki megkeresi az önkormányzatot, ha egy pályázat megjelenik. 
Örülne, ha többen jönnének. A szobor környékét a Városgondnokság rendbe teszi, a gyerekeket pedig 
nevelni kell az érték megbecsülésére. Ő is örül annak, hogy az Ady Endre utca egyik szakasza elkészült, azt 
is tudja, hogy jó lenne, ha a többi szakasz felújítása is megtörténhetne. 
 
    7./ Farkas Gábor jegyző: 
 
    Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a délelőtt folyamán Kirner Zoltán 
plébános megkereste, hogy újabb rendezvényt szeretnének tartani október 19-én 16-18 óra között a 
Szentháromság téren, utcai zenés evangelizációt, ehhez szeretnének ingyenes közterület-foglalási 
engedélyt kapni. 
 
    8./ Fehér László polgármester: 
 
    Kérte a Képviselő-testületet, hogy Kirner Zoltán plébános kérelmét 
támogassák.  
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 

168/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
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2. A Képviselő-testület a Római Katolikus Egyházközség részére 
2013. október 19-én 16-18 óráig ingyenes közterület-foglalást 
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    5./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
    Megemlítette, hogy július 7-én Izsákfán tartottak falunapot, amely nagyon 
jó hangulatban, sok résztvevővel zajlott le. Július 14-én Dr. Veres András megyéspüspök tizennyolc egyházi 
vezetővel tette tiszteletét a városrészben, őket köszönthette a város nevében. A megyéspüspök Izsákfán a 
templomot szentelte fel. Egy hete az alsósági városrészben az evangélikus egyház megyei vezetői voltak 
jelen.  
 
    6./ Fehér László polgármester: 
 
    Budai Bernadett kérdésére válaszolva elmondta, hogy Illés Erika alkotása 
a szüreti napok egyik kiemelt eseményeként kerül felavatásra. Sokan elmondják, hogy a művésznőnek túl 
sok alkotása van a városban. Ő az egyetlen aki megkeresi az önkormányzatot, ha egy pályázat megjelenik. 
Örülne, ha többen jönnének. A szobor környékét a Városgondnokság rendbe teszi, a gyerekeket pedig 
nevelni kell az érték megbecsülésére. Ő is örül annak, hogy az Ady Endre utca egyik szakasza elkészült, azt 
is tudja, hogy jó lenne, ha a többi szakasz felújítása is megtörténhetne. 
 
    7./ Farkas Gábor jegyző: 
 
    Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a délelőtt folyamán Kirner Zoltán 
plébános megkereste, hogy újabb rendezvényt szeretnének tartani október 19-én 16-18 óra között a 
Szentháromság téren, utcai zenés evangelizációt, ehhez szeretnének ingyenes közterület-foglalási 
engedélyt kapni. 
 
    8./ Fehér László polgármester: 
 
    Kérte a Képviselő-testületet, hogy Kirner Zoltán plébános kérelmét 
támogassák.  
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 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy az előterjesztésben részletesen leírásra kerültek a 2013. 
I. félév, illetve az intézmény-hálózatot érintő változások. Az intézmény-hálózat tekintetében fontos esemény 
a Vulkánpark működésének megkezdése. A működési tartalékból átcsoportosításra került a fedezet. A 
Városgondnokság könyvelői március elsejével kerültek a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodájába 
az intézmény-gazdálkodási csoportba. A Városi Óvoda, illetve Népjóléti Szolgálat működésében várható 
változás az intézményfenntartó társulások megalakulásával. A jogszabályi előírásoknak megfelelően felül 
lettek vizsgálva a megállapodások. Bankszámlájuk még nincs, a napokban várható a bankszámla 
aktivizálása. Utána tudják zárolni az intézmények költségvetését önkormányzat jellegéből és felállítani a 
társulások új költségvetését. Legfontosabb gazdasági esemény az adósság-konszolidáció volt az I. 
félévben, 407.528.000,-Ft tőketartozás konszolidálása történt meg. Ebből a fejlesztési hitelek konszolidálása 
217.675.000,-Ft összegben, 190.689.000,-Ft összegben pedig a Magyar Állam működési célú 
hitelátvállalása történt háromoldalú tartozásátvállalási szerződés alapján. A költségvetési törvény legújabb 
módosítása egyértelművé teszi, hogy az első konszolidáció után fennmaradt adósságállomány újbóli 
konszolidációját nem tartja az állam olyan fontosnak. A bankoktól megkapták a levelet, hogy tárgytalan a 
konszolidáció. A XXI. századi iskola fejlesztési hitele, valamint a városmag rehabilitáció, Kemenes 
Vulkánpark, illetve 2010. évi beruházási hitelből 27 millió forint.  
A bevételek összességében 57 százalékban teljesültek. A túlteljesülés oka részben az adósság-
konszolidációra vezethető vissza. Az óvodánál működési hiány várható. Elsősorban Áfa-bevételek 
alulteljesüléséből, valamint a kiadási előirányzatok várható túlteljesüléséből, élelmiszer beszerzésekből, 
állam felé történő befizetés tekintetében szociális hozzájárulási adókedvezmény nem a munkahelyen jelenik 
meg, hanem azt a munkahelynek tovább kell fizetnie a központi költségvetésbe. Ezekre fedezetet nem 
terveztek, ÖNHIKI támogatásban megigénylik. A Kemenes Vulkánpark bevételi előirányzatai 21 százalékban 
teljesültek, de itt figyelembe kell venni, hogy hat hónap helyett két hónap és egy hét alatt teljesültek a 
bevételi előirányzatok. A KMKK bevételei 61 százalékban teljesültek, kiemelendő a mozi bevételeinek 
emelkedése a 3D technikának köszönhetően. Az önkormányzatnál az iparűzési adó túlteljesülése várható, 
amit kompenzál az ingatlan-eladásból várható hiány, osztalék realizálás hiánya.  
A kiadások közül a dologi kiadások 43 százalékos teljesülését említette, ami nem túlságosan magas. 
Polgármesteri hatásköri keret 63 százalékban, működési célú pénzeszköz átadás 56 százalékban teljesült. 
A Városi Televíziónál a Képviselő-testület által elkülönített eszközbeszerzés nem történt meg, a működési 
költségek jelentősen nőttek. A Képviselő-testület ezt az összeget eszközbeszerzésre adta, várható, hogy a 
II. félévben meg fog történni. A felújítások az I. félévben 9 százalékban teljesültek, ami a fejlesztési 
bevételek elmaradása és a kivitelezés utáni számla kifizetés határideje miatt a II. félévre tevődött át. 
Megtörtént a Kodály lakótelepen út- és parkoló kialakítása, Ady Endre, Heiner Kálmán Fazekas-Táncsics 
utca, illetve Marx Károly utca felújítása. A leszakadt kerékpárút helyreállítására a pályázat sikeres volt, 30 
millió forint a tervezett bruttó összköltség. Fejlesztési tartalékból 3 millió forintot tartalékolnak.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy részletesen leírásra került minden, a bizottságok is 
részletesen megtárgyalták a pénzügyi beszámoló első féléves teljesülését. 
 
 3./ Futó István könyvvizsgáló: 
 
 A beszámolót áttanulmányozta, olyan terjedelmes, hogy minden részletre 
kiterjedően kaphatott választ. Utalt a legfontosabb dolgokra. Az önkormányzat 115 millió forinttal több 
pénzből gazdálkodhatott, mint amit eredetileg terveztek. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület által 
jóváhagyott. Nem egyszerű, amikor időarányos teljesítést akarnak nézni. Van ahol 50 százalékos teljesülés 
elfogadható és arányosnak tekinthető. Ezért is lett ilyen terjedelmes anyag, mert igen jelentős változások 



7 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy az előterjesztésben részletesen leírásra kerültek a 2013. 
I. félév, illetve az intézmény-hálózatot érintő változások. Az intézmény-hálózat tekintetében fontos esemény 
a Vulkánpark működésének megkezdése. A működési tartalékból átcsoportosításra került a fedezet. A 
Városgondnokság könyvelői március elsejével kerültek a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodájába 
az intézmény-gazdálkodási csoportba. A Városi Óvoda, illetve Népjóléti Szolgálat működésében várható 
változás az intézményfenntartó társulások megalakulásával. A jogszabályi előírásoknak megfelelően felül 
lettek vizsgálva a megállapodások. Bankszámlájuk még nincs, a napokban várható a bankszámla 
aktivizálása. Utána tudják zárolni az intézmények költségvetését önkormányzat jellegéből és felállítani a 
társulások új költségvetését. Legfontosabb gazdasági esemény az adósság-konszolidáció volt az I. 
félévben, 407.528.000,-Ft tőketartozás konszolidálása történt meg. Ebből a fejlesztési hitelek konszolidálása 
217.675.000,-Ft összegben, 190.689.000,-Ft összegben pedig a Magyar Állam működési célú 
hitelátvállalása történt háromoldalú tartozásátvállalási szerződés alapján. A költségvetési törvény legújabb 
módosítása egyértelművé teszi, hogy az első konszolidáció után fennmaradt adósságállomány újbóli 
konszolidációját nem tartja az állam olyan fontosnak. A bankoktól megkapták a levelet, hogy tárgytalan a 
konszolidáció. A XXI. századi iskola fejlesztési hitele, valamint a városmag rehabilitáció, Kemenes 
Vulkánpark, illetve 2010. évi beruházási hitelből 27 millió forint.  
A bevételek összességében 57 százalékban teljesültek. A túlteljesülés oka részben az adósság-
konszolidációra vezethető vissza. Az óvodánál működési hiány várható. Elsősorban Áfa-bevételek 
alulteljesüléséből, valamint a kiadási előirányzatok várható túlteljesüléséből, élelmiszer beszerzésekből, 
állam felé történő befizetés tekintetében szociális hozzájárulási adókedvezmény nem a munkahelyen jelenik 
meg, hanem azt a munkahelynek tovább kell fizetnie a központi költségvetésbe. Ezekre fedezetet nem 
terveztek, ÖNHIKI támogatásban megigénylik. A Kemenes Vulkánpark bevételi előirányzatai 21 százalékban 
teljesültek, de itt figyelembe kell venni, hogy hat hónap helyett két hónap és egy hét alatt teljesültek a 
bevételi előirányzatok. A KMKK bevételei 61 százalékban teljesültek, kiemelendő a mozi bevételeinek 
emelkedése a 3D technikának köszönhetően. Az önkormányzatnál az iparűzési adó túlteljesülése várható, 
amit kompenzál az ingatlan-eladásból várható hiány, osztalék realizálás hiánya.  
A kiadások közül a dologi kiadások 43 százalékos teljesülését említette, ami nem túlságosan magas. 
Polgármesteri hatásköri keret 63 százalékban, működési célú pénzeszköz átadás 56 százalékban teljesült. 
A Városi Televíziónál a Képviselő-testület által elkülönített eszközbeszerzés nem történt meg, a működési 
költségek jelentősen nőttek. A Képviselő-testület ezt az összeget eszközbeszerzésre adta, várható, hogy a 
II. félévben meg fog történni. A felújítások az I. félévben 9 százalékban teljesültek, ami a fejlesztési 
bevételek elmaradása és a kivitelezés utáni számla kifizetés határideje miatt a II. félévre tevődött át. 
Megtörtént a Kodály lakótelepen út- és parkoló kialakítása, Ady Endre, Heiner Kálmán Fazekas-Táncsics 
utca, illetve Marx Károly utca felújítása. A leszakadt kerékpárút helyreállítására a pályázat sikeres volt, 30 
millió forint a tervezett bruttó összköltség. Fejlesztési tartalékból 3 millió forintot tartalékolnak.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy részletesen leírásra került minden, a bizottságok is 
részletesen megtárgyalták a pénzügyi beszámoló első féléves teljesülését. 
 
 3./ Futó István könyvvizsgáló: 
 
 A beszámolót áttanulmányozta, olyan terjedelmes, hogy minden részletre 
kiterjedően kaphatott választ. Utalt a legfontosabb dolgokra. Az önkormányzat 115 millió forinttal több 
pénzből gazdálkodhatott, mint amit eredetileg terveztek. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület által 
jóváhagyott. Nem egyszerű, amikor időarányos teljesítést akarnak nézni. Van ahol 50 százalékos teljesülés 
elfogadható és arányosnak tekinthető. Ezért is lett ilyen terjedelmes anyag, mert igen jelentős változások 



7 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy az előterjesztésben részletesen leírásra kerültek a 2013. 
I. félév, illetve az intézmény-hálózatot érintő változások. Az intézmény-hálózat tekintetében fontos esemény 
a Vulkánpark működésének megkezdése. A működési tartalékból átcsoportosításra került a fedezet. A 
Városgondnokság könyvelői március elsejével kerültek a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodájába 
az intézmény-gazdálkodási csoportba. A Városi Óvoda, illetve Népjóléti Szolgálat működésében várható 
változás az intézményfenntartó társulások megalakulásával. A jogszabályi előírásoknak megfelelően felül 
lettek vizsgálva a megállapodások. Bankszámlájuk még nincs, a napokban várható a bankszámla 
aktivizálása. Utána tudják zárolni az intézmények költségvetését önkormányzat jellegéből és felállítani a 
társulások új költségvetését. Legfontosabb gazdasági esemény az adósság-konszolidáció volt az I. 
félévben, 407.528.000,-Ft tőketartozás konszolidálása történt meg. Ebből a fejlesztési hitelek konszolidálása 
217.675.000,-Ft összegben, 190.689.000,-Ft összegben pedig a Magyar Állam működési célú 
hitelátvállalása történt háromoldalú tartozásátvállalási szerződés alapján. A költségvetési törvény legújabb 
módosítása egyértelművé teszi, hogy az első konszolidáció után fennmaradt adósságállomány újbóli 
konszolidációját nem tartja az állam olyan fontosnak. A bankoktól megkapták a levelet, hogy tárgytalan a 
konszolidáció. A XXI. századi iskola fejlesztési hitele, valamint a városmag rehabilitáció, Kemenes 
Vulkánpark, illetve 2010. évi beruházási hitelből 27 millió forint.  
A bevételek összességében 57 százalékban teljesültek. A túlteljesülés oka részben az adósság-
konszolidációra vezethető vissza. Az óvodánál működési hiány várható. Elsősorban Áfa-bevételek 
alulteljesüléséből, valamint a kiadási előirányzatok várható túlteljesüléséből, élelmiszer beszerzésekből, 
állam felé történő befizetés tekintetében szociális hozzájárulási adókedvezmény nem a munkahelyen jelenik 
meg, hanem azt a munkahelynek tovább kell fizetnie a központi költségvetésbe. Ezekre fedezetet nem 
terveztek, ÖNHIKI támogatásban megigénylik. A Kemenes Vulkánpark bevételi előirányzatai 21 százalékban 
teljesültek, de itt figyelembe kell venni, hogy hat hónap helyett két hónap és egy hét alatt teljesültek a 
bevételi előirányzatok. A KMKK bevételei 61 százalékban teljesültek, kiemelendő a mozi bevételeinek 
emelkedése a 3D technikának köszönhetően. Az önkormányzatnál az iparűzési adó túlteljesülése várható, 
amit kompenzál az ingatlan-eladásból várható hiány, osztalék realizálás hiánya.  
A kiadások közül a dologi kiadások 43 százalékos teljesülését említette, ami nem túlságosan magas. 
Polgármesteri hatásköri keret 63 százalékban, működési célú pénzeszköz átadás 56 százalékban teljesült. 
A Városi Televíziónál a Képviselő-testület által elkülönített eszközbeszerzés nem történt meg, a működési 
költségek jelentősen nőttek. A Képviselő-testület ezt az összeget eszközbeszerzésre adta, várható, hogy a 
II. félévben meg fog történni. A felújítások az I. félévben 9 százalékban teljesültek, ami a fejlesztési 
bevételek elmaradása és a kivitelezés utáni számla kifizetés határideje miatt a II. félévre tevődött át. 
Megtörtént a Kodály lakótelepen út- és parkoló kialakítása, Ady Endre, Heiner Kálmán Fazekas-Táncsics 
utca, illetve Marx Károly utca felújítása. A leszakadt kerékpárút helyreállítására a pályázat sikeres volt, 30 
millió forint a tervezett bruttó összköltség. Fejlesztési tartalékból 3 millió forintot tartalékolnak.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy részletesen leírásra került minden, a bizottságok is 
részletesen megtárgyalták a pénzügyi beszámoló első féléves teljesülését. 
 
 3./ Futó István könyvvizsgáló: 
 
 A beszámolót áttanulmányozta, olyan terjedelmes, hogy minden részletre 
kiterjedően kaphatott választ. Utalt a legfontosabb dolgokra. Az önkormányzat 115 millió forinttal több 
pénzből gazdálkodhatott, mint amit eredetileg terveztek. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület által 
jóváhagyott. Nem egyszerű, amikor időarányos teljesítést akarnak nézni. Van ahol 50 százalékos teljesülés 
elfogadható és arányosnak tekinthető. Ezért is lett ilyen terjedelmes anyag, mert igen jelentős változások 



7 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy az előterjesztésben részletesen leírásra kerültek a 2013. 
I. félév, illetve az intézmény-hálózatot érintő változások. Az intézmény-hálózat tekintetében fontos esemény 
a Vulkánpark működésének megkezdése. A működési tartalékból átcsoportosításra került a fedezet. A 
Városgondnokság könyvelői március elsejével kerültek a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodájába 
az intézmény-gazdálkodási csoportba. A Városi Óvoda, illetve Népjóléti Szolgálat működésében várható 
változás az intézményfenntartó társulások megalakulásával. A jogszabályi előírásoknak megfelelően felül 
lettek vizsgálva a megállapodások. Bankszámlájuk még nincs, a napokban várható a bankszámla 
aktivizálása. Utána tudják zárolni az intézmények költségvetését önkormányzat jellegéből és felállítani a 
társulások új költségvetését. Legfontosabb gazdasági esemény az adósság-konszolidáció volt az I. 
félévben, 407.528.000,-Ft tőketartozás konszolidálása történt meg. Ebből a fejlesztési hitelek konszolidálása 
217.675.000,-Ft összegben, 190.689.000,-Ft összegben pedig a Magyar Állam működési célú 
hitelátvállalása történt háromoldalú tartozásátvállalási szerződés alapján. A költségvetési törvény legújabb 
módosítása egyértelművé teszi, hogy az első konszolidáció után fennmaradt adósságállomány újbóli 
konszolidációját nem tartja az állam olyan fontosnak. A bankoktól megkapták a levelet, hogy tárgytalan a 
konszolidáció. A XXI. századi iskola fejlesztési hitele, valamint a városmag rehabilitáció, Kemenes 
Vulkánpark, illetve 2010. évi beruházási hitelből 27 millió forint.  
A bevételek összességében 57 százalékban teljesültek. A túlteljesülés oka részben az adósság-
konszolidációra vezethető vissza. Az óvodánál működési hiány várható. Elsősorban Áfa-bevételek 
alulteljesüléséből, valamint a kiadási előirányzatok várható túlteljesüléséből, élelmiszer beszerzésekből, 
állam felé történő befizetés tekintetében szociális hozzájárulási adókedvezmény nem a munkahelyen jelenik 
meg, hanem azt a munkahelynek tovább kell fizetnie a központi költségvetésbe. Ezekre fedezetet nem 
terveztek, ÖNHIKI támogatásban megigénylik. A Kemenes Vulkánpark bevételi előirányzatai 21 százalékban 
teljesültek, de itt figyelembe kell venni, hogy hat hónap helyett két hónap és egy hét alatt teljesültek a 
bevételi előirányzatok. A KMKK bevételei 61 százalékban teljesültek, kiemelendő a mozi bevételeinek 
emelkedése a 3D technikának köszönhetően. Az önkormányzatnál az iparűzési adó túlteljesülése várható, 
amit kompenzál az ingatlan-eladásból várható hiány, osztalék realizálás hiánya.  
A kiadások közül a dologi kiadások 43 százalékos teljesülését említette, ami nem túlságosan magas. 
Polgármesteri hatásköri keret 63 százalékban, működési célú pénzeszköz átadás 56 százalékban teljesült. 
A Városi Televíziónál a Képviselő-testület által elkülönített eszközbeszerzés nem történt meg, a működési 
költségek jelentősen nőttek. A Képviselő-testület ezt az összeget eszközbeszerzésre adta, várható, hogy a 
II. félévben meg fog történni. A felújítások az I. félévben 9 százalékban teljesültek, ami a fejlesztési 
bevételek elmaradása és a kivitelezés utáni számla kifizetés határideje miatt a II. félévre tevődött át. 
Megtörtént a Kodály lakótelepen út- és parkoló kialakítása, Ady Endre, Heiner Kálmán Fazekas-Táncsics 
utca, illetve Marx Károly utca felújítása. A leszakadt kerékpárút helyreállítására a pályázat sikeres volt, 30 
millió forint a tervezett bruttó összköltség. Fejlesztési tartalékból 3 millió forintot tartalékolnak.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy részletesen leírásra került minden, a bizottságok is 
részletesen megtárgyalták a pénzügyi beszámoló első féléves teljesülését. 
 
 3./ Futó István könyvvizsgáló: 
 
 A beszámolót áttanulmányozta, olyan terjedelmes, hogy minden részletre 
kiterjedően kaphatott választ. Utalt a legfontosabb dolgokra. Az önkormányzat 115 millió forinttal több 
pénzből gazdálkodhatott, mint amit eredetileg terveztek. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület által 
jóváhagyott. Nem egyszerű, amikor időarányos teljesítést akarnak nézni. Van ahol 50 százalékos teljesülés 
elfogadható és arányosnak tekinthető. Ezért is lett ilyen terjedelmes anyag, mert igen jelentős változások 



8 
 

voltak az önkormányzat gazdálkodásában, intézmény-struktúrában, illetve konszolidáció miatti I. féléves 
gazdálkodásban, hogy a teljesítési százalékok jelentős mértékben ugrálnak. Az irodavezető igyekezett 
tételesen kimutatni és megmagyarázni. Ezek korrekt feleletet adnak, hogy ezek a teljesítések miért 
alakulnak így. Fő kérdés a bevételi előirányzat teljesülése. Ha az megoldott, van fedezet. Az látszik, hogy 50 
százalék feletti. E mögött ott van, hogy az adósság-konszolidáció rendezésre került, ami nem jelent érdemi 
bevételt. Valójában 30 százalékos szinten áll a beruházások megvalósulása. Magyarázata, hogy a 
fejlesztési források nem álltak olyan ütemben rendelkezésre, mint ahogy a terv elgondolta. Összességében 
úgy fogalmazott, hogy korrekt anyag, talán részletesebben bemutat, mint ahogy a Képviselő-testület 
számára általában be szokták mutatni. Jelenlegi adatok alapján teljesíthető a félév, figyelembe kell venni, 
hogy korábbi 300 millió forintos működési hitelkeret helyett most már csak 110 millió forintos hitelkeret áll 
rendelkezésre. Sokkal nagyobb szerepe lett a gazdálkodásnak, kötelezettség-vállalásnak, utalványozásnak. 
Hasznos kiegészítője ennek az anyagnak a határozati javaslatok felsorolása, amelyek segítik az 
intézmények gazdálkodását a II. félévben. Jó anyag került beterjesztésre, minden lényeges kérdésre felhívja 
a Képviselő-testület tagjainak a figyelmét, elfogadásra javasolja. 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 

169/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a 2013. I. félév pénzügyi teljesítéséről 

szóló beszámolót. 
2. A Képviselő-testület a működési tartalékból 2.000.000,-Ft fedezetet 

biztosít a Berzsenyi Dániel Gimnázium toalettjének felújításához. Az 
Együtt Celldömölk Városért Egyesület 1.000.000,-Ft adományával 
együtt így a beruházás összértéke 3.000.000,-Ft. 

3. A Képviselő-testület a működési tartalékból 1.278.505,-Ft fedezetet 
biztosít a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak a 
Munkácsy Kiállítás gazdálkodási hiányának fedezetére, a 
klímaberendezés nettó összegének fedezetéül, valamint a 
testvérvárosi találkozó utazási költségeinek finanszírozására 
300.000,-Ft-ot, az üres álláshely betöltésére és az 1 új 
szakalkalmazott álláshely fedezetére 868.680,-Ft-ot, a 
kamerarendszer kialakítására 105.237,-Ft-ot, azaz összesen 
2.552.422,-Ft-ot a működési tartalék terhére. 

4. A Képviselő-testület a Kemenes Vulkánparktól 241.655,-Ft-ot zárol a 
2013. március havi áramszámla fedezetéül és a Városgondnokság 
költségvetésébe kerül átadásra a finanszírozás. A 2013. április, 
május havi számlák továbbszámlázásra kerülnek a 
Városgondnokság részéről a Kemenes Vulkánpark felé. 

5. A Képviselő-testület közbeszerzési eljárást ír ki multifunkcionális 
kommunális gép beszerzésére. A pénzügyi lízing 2013. évi törlesztő 
részlete a Városgondnokság költségvetésében 3 millió forint 
kiadással jelentkezik. 

6. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kemenesaljai Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak 
(Népjóléti Szolgálatnak) átadásra kerül a szerkezet átalakítási 
tartalékból a szociális alapellátásra kapott 19.043 e.Ft, viszont 
zárolásra kerül a Népjóléti Szolgálatnak tervezett 2013. évi 
intézményfinanszírozás és 9.880 e.Ft-tal nő a működési tartalék. 

7. A Képviselő-testület hozzájárul 1 fő 4 órás technikai alkalmazott 
felvételéhez a Városi Óvoda főzőkonyhájához tartozó ebédlő 
takarítására és a fedezetet 186.690 forintot biztosítja a működési 
tartalékból. 
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bevételt. Valójában 30 százalékos szinten áll a beruházások megvalósulása. Magyarázata, hogy a 
fejlesztési források nem álltak olyan ütemben rendelkezésre, mint ahogy a terv elgondolta. Összességében 
úgy fogalmazott, hogy korrekt anyag, talán részletesebben bemutat, mint ahogy a Képviselő-testület 
számára általában be szokták mutatni. Jelenlegi adatok alapján teljesíthető a félév, figyelembe kell venni, 
hogy korábbi 300 millió forintos működési hitelkeret helyett most már csak 110 millió forintos hitelkeret áll 
rendelkezésre. Sokkal nagyobb szerepe lett a gazdálkodásnak, kötelezettség-vállalásnak, utalványozásnak. 
Hasznos kiegészítője ennek az anyagnak a határozati javaslatok felsorolása, amelyek segítik az 
intézmények gazdálkodását a II. félévben. Jó anyag került beterjesztésre, minden lényeges kérdésre felhívja 
a Képviselő-testület tagjainak a figyelmét, elfogadásra javasolja. 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 

169/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a 2013. I. félév pénzügyi teljesítéséről 

szóló beszámolót. 
2. A Képviselő-testület a működési tartalékból 2.000.000,-Ft fedezetet 

biztosít a Berzsenyi Dániel Gimnázium toalettjének felújításához. Az 
Együtt Celldömölk Városért Egyesület 1.000.000,-Ft adományával 
együtt így a beruházás összértéke 3.000.000,-Ft. 

3. A Képviselő-testület a működési tartalékból 1.278.505,-Ft fedezetet 
biztosít a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak a 
Munkácsy Kiállítás gazdálkodási hiányának fedezetére, a 
klímaberendezés nettó összegének fedezetéül, valamint a 
testvérvárosi találkozó utazási költségeinek finanszírozására 
300.000,-Ft-ot, az üres álláshely betöltésére és az 1 új 
szakalkalmazott álláshely fedezetére 868.680,-Ft-ot, a 
kamerarendszer kialakítására 105.237,-Ft-ot, azaz összesen 
2.552.422,-Ft-ot a működési tartalék terhére. 

4. A Képviselő-testület a Kemenes Vulkánparktól 241.655,-Ft-ot zárol a 
2013. március havi áramszámla fedezetéül és a Városgondnokság 
költségvetésébe kerül átadásra a finanszírozás. A 2013. április, 
május havi számlák továbbszámlázásra kerülnek a 
Városgondnokság részéről a Kemenes Vulkánpark felé. 

5. A Képviselő-testület közbeszerzési eljárást ír ki multifunkcionális 
kommunális gép beszerzésére. A pénzügyi lízing 2013. évi törlesztő 
részlete a Városgondnokság költségvetésében 3 millió forint 
kiadással jelentkezik. 

6. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kemenesaljai Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak 
(Népjóléti Szolgálatnak) átadásra kerül a szerkezet átalakítási 
tartalékból a szociális alapellátásra kapott 19.043 e.Ft, viszont 
zárolásra kerül a Népjóléti Szolgálatnak tervezett 2013. évi 
intézményfinanszírozás és 9.880 e.Ft-tal nő a működési tartalék. 

7. A Képviselő-testület hozzájárul 1 fő 4 órás technikai alkalmazott 
felvételéhez a Városi Óvoda főzőkonyhájához tartozó ebédlő 
takarítására és a fedezetet 186.690 forintot biztosítja a működési 
tartalékból. 
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Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 
 

 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatás (ÖNHIKI pályázat). 
 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy helyi önkormányzatok működőképesség megőrző 
támogatás megpályázására van lehetősége az önkormányzatnak. Az idén jelentősen módosultak a 
feltételek, az egyéb kategóriában tud Celldömölk pályázni. Kötelező feladat a gyermekek óvodai 
nevelésének biztosítása. Az óvoda várható működési hiányára nyújtanák be a pályázatot 37.166.000 forint 
összegben, kizárólag az óvoda hiányát szeretnék pótolni. Akkor már várhatóan nem az önkormányzat lesz a 
fenntartó, hanem a társulás. Támogatás értékű működési célú pénzeszköz támogatásként kell átadni a 
társulásnak. A Magyar Államkincstárral egyeztetve lett, az elszámolásnál nem fog problémát jelenteni. A 
Képviselő-testületnek a szándékát kell kifejezni, hogy helyi önkormányzatok működését megőrző 
támogatásra benyújtja az igényt, a határozatnak nem kell összeget tartalmazni. 
  
 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

170/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ad be a 
megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján Celldömölk 
Város Önkormányzata költségvetésében várható működési hiány 
fedezetére. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
     
Határidő:  azonnal 
 

 
 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi 
költségvetésről szóló 4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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  1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 A rendelet módosításában számos más tételt is felsorolt, ami a beadandó 
ÖNHIKI pályázat mellett szerepel, ilyen a működési fejlesztési tartalék csökkentése, a Képviselő-testület 
korábbi döntései miatt. A működési tartalék lecsökkenne 6.895.000 forintra, a fejlesztési 5.973.000 forintra. 
A konszolidáció miatt rendező tételre van szükség a folyószámla hitel konszolidációja miatt. A polgármesteri 
hivatal 2012. december 31-i megszűnése miatt is rendező tételre van szükség. A létszámtábla módosítását 
az elmúlt hónapok eseményei alapján állította össze, az óvodánál egy fő négyórás dolgozóval a technikai 
állományban. Népjóléti Szolgálatnál Csönge, Ostffyasszonyfa, Merseváti feladatátvállalásból adódóan nő a 
létszám előirányzat. Ostffyasszonyfán a házigondozói hely 2014. június elsejétől kerül betöltésre. A KMKK-
nál már említésre került az egy fő asszisztensi álláshely betöltése, üres álláshely betöltését is jelezte az 
intézményvezető. A Városgondnokságnál a létszám három fővel csökkent. Közös Önkormányzati Hivatal és 
az önkormányzat között négy órában szakalkalmazottként dolgozó kerül át, technikai dolgozóként 6 órában. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjból várhatóan megmaradó összeg az Izsákfáról bejáró gyerekek utaztatásának 
támogatására lenne átcsoportosítva. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Hozzáfűzte, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjból adódó pénzmaradvány 
oka az, hogy az előző évben odaítélt ösztöndíjat nem  tudja igénybe venni mindenki.  
  
 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. 
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 Azért kérték a hosszabbítást, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a fő 
célcsoport, az iskolások az őszi időszakban is szeretnék szolgáltatásaikat igénybe venni. Arra vonatkozóan 
nincs tapasztalat, hogy az épület milyen módon lesz kifűthető, de bíznak abban, hogy az a hőkollektor ami 
beépítésre került, olyan hőfokot tud biztosítani, amelyben kellemes közegben tudják fogadni a vendégeket. 
Célszerűnek tűnik, hogy a bevételszerzésre alkalmas időszakot hosszabbítsák meg. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Megkérdezte, hogy hozzávetőlegesen eddig mennyi vendége volt az 
intézménynek. 
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hivatal 2012. december 31-i megszűnése miatt is rendező tételre van szükség. A létszámtábla módosítását 
az elmúlt hónapok eseményei alapján állította össze, az óvodánál egy fő négyórás dolgozóval a technikai 
állományban. Népjóléti Szolgálatnál Csönge, Ostffyasszonyfa, Merseváti feladatátvállalásból adódóan nő a 
létszám előirányzat. Ostffyasszonyfán a házigondozói hely 2014. június elsejétől kerül betöltésre. A KMKK-
nál már említésre került az egy fő asszisztensi álláshely betöltése, üres álláshely betöltését is jelezte az 
intézményvezető. A Városgondnokságnál a létszám három fővel csökkent. Közös Önkormányzati Hivatal és 
az önkormányzat között négy órában szakalkalmazottként dolgozó kerül át, technikai dolgozóként 6 órában. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjból várhatóan megmaradó összeg az Izsákfáról bejáró gyerekek utaztatásának 
támogatására lenne átcsoportosítva. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Hozzáfűzte, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjból adódó pénzmaradvány 
oka az, hogy az előző évben odaítélt ösztöndíjat nem  tudja igénybe venni mindenki.  
  
 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. 
(IX.12.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 
4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kemenes Vulkánpark nyitva tartásának módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Grünwald Stefánia igazgató: 
 
 Azért kérték a hosszabbítást, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a fő 
célcsoport, az iskolások az őszi időszakban is szeretnék szolgáltatásaikat igénybe venni. Arra vonatkozóan 
nincs tapasztalat, hogy az épület milyen módon lesz kifűthető, de bíznak abban, hogy az a hőkollektor ami 
beépítésre került, olyan hőfokot tud biztosítani, amelyben kellemes közegben tudják fogadni a vendégeket. 
Célszerűnek tűnik, hogy a bevételszerzésre alkalmas időszakot hosszabbítsák meg. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Megkérdezte, hogy hozzávetőlegesen eddig mennyi vendége volt az 
intézménynek. 
 



10 
 

  1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 A rendelet módosításában számos más tételt is felsorolt, ami a beadandó 
ÖNHIKI pályázat mellett szerepel, ilyen a működési fejlesztési tartalék csökkentése, a Képviselő-testület 
korábbi döntései miatt. A működési tartalék lecsökkenne 6.895.000 forintra, a fejlesztési 5.973.000 forintra. 
A konszolidáció miatt rendező tételre van szükség a folyószámla hitel konszolidációja miatt. A polgármesteri 
hivatal 2012. december 31-i megszűnése miatt is rendező tételre van szükség. A létszámtábla módosítását 
az elmúlt hónapok eseményei alapján állította össze, az óvodánál egy fő négyórás dolgozóval a technikai 
állományban. Népjóléti Szolgálatnál Csönge, Ostffyasszonyfa, Merseváti feladatátvállalásból adódóan nő a 
létszám előirányzat. Ostffyasszonyfán a házigondozói hely 2014. június elsejétől kerül betöltésre. A KMKK-
nál már említésre került az egy fő asszisztensi álláshely betöltése, üres álláshely betöltését is jelezte az 
intézményvezető. A Városgondnokságnál a létszám három fővel csökkent. Közös Önkormányzati Hivatal és 
az önkormányzat között négy órában szakalkalmazottként dolgozó kerül át, technikai dolgozóként 6 órában. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjból várhatóan megmaradó összeg az Izsákfáról bejáró gyerekek utaztatásának 
támogatására lenne átcsoportosítva. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Hozzáfűzte, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjból adódó pénzmaradvány 
oka az, hogy az előző évben odaítélt ösztöndíjat nem  tudja igénybe venni mindenki.  
  
 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. 
(IX.12.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 
4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kemenes Vulkánpark nyitva tartásának módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Grünwald Stefánia igazgató: 
 
 Azért kérték a hosszabbítást, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a fő 
célcsoport, az iskolások az őszi időszakban is szeretnék szolgáltatásaikat igénybe venni. Arra vonatkozóan 
nincs tapasztalat, hogy az épület milyen módon lesz kifűthető, de bíznak abban, hogy az a hőkollektor ami 
beépítésre került, olyan hőfokot tud biztosítani, amelyben kellemes közegben tudják fogadni a vendégeket. 
Célszerűnek tűnik, hogy a bevételszerzésre alkalmas időszakot hosszabbítsák meg. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Megkérdezte, hogy hozzávetőlegesen eddig mennyi vendége volt az 
intézménynek. 
 



10 
 

  1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 A rendelet módosításában számos más tételt is felsorolt, ami a beadandó 
ÖNHIKI pályázat mellett szerepel, ilyen a működési fejlesztési tartalék csökkentése, a Képviselő-testület 
korábbi döntései miatt. A működési tartalék lecsökkenne 6.895.000 forintra, a fejlesztési 5.973.000 forintra. 
A konszolidáció miatt rendező tételre van szükség a folyószámla hitel konszolidációja miatt. A polgármesteri 
hivatal 2012. december 31-i megszűnése miatt is rendező tételre van szükség. A létszámtábla módosítását 
az elmúlt hónapok eseményei alapján állította össze, az óvodánál egy fő négyórás dolgozóval a technikai 
állományban. Népjóléti Szolgálatnál Csönge, Ostffyasszonyfa, Merseváti feladatátvállalásból adódóan nő a 
létszám előirányzat. Ostffyasszonyfán a házigondozói hely 2014. június elsejétől kerül betöltésre. A KMKK-
nál már említésre került az egy fő asszisztensi álláshely betöltése, üres álláshely betöltését is jelezte az 
intézményvezető. A Városgondnokságnál a létszám három fővel csökkent. Közös Önkormányzati Hivatal és 
az önkormányzat között négy órában szakalkalmazottként dolgozó kerül át, technikai dolgozóként 6 órában. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjból várhatóan megmaradó összeg az Izsákfáról bejáró gyerekek utaztatásának 
támogatására lenne átcsoportosítva. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Hozzáfűzte, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjból adódó pénzmaradvány 
oka az, hogy az előző évben odaítélt ösztöndíjat nem  tudja igénybe venni mindenki.  
  
 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. 
(IX.12.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 
4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kemenes Vulkánpark nyitva tartásának módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Grünwald Stefánia igazgató: 
 
 Azért kérték a hosszabbítást, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a fő 
célcsoport, az iskolások az őszi időszakban is szeretnék szolgáltatásaikat igénybe venni. Arra vonatkozóan 
nincs tapasztalat, hogy az épület milyen módon lesz kifűthető, de bíznak abban, hogy az a hőkollektor ami 
beépítésre került, olyan hőfokot tud biztosítani, amelyben kellemes közegben tudják fogadni a vendégeket. 
Célszerűnek tűnik, hogy a bevételszerzésre alkalmas időszakot hosszabbítsák meg. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Megkérdezte, hogy hozzávetőlegesen eddig mennyi vendége volt az 
intézménynek. 
 



11 
 

 3./ Grünwald Stefánia igazgató: 
 
 Tízezer látogató volt, ahhoz képest, hogy bevezető évben vannak nem 
rossz adat, amit jövőre javítani szeretnének. 
 
 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

171/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület módosítja a Kemenes Vulkánpark nyitva tartási idejét 
az alábbiak szerint: 
 
minden évben 
 november 1 – november 30.: kedd-szombat 10.00-17.00 óráig, 

vasárnap 10.00-16.00 óráig, 
 március 20 – április 21.: kedd-szombat 10.00-17.00 óráig, vasárnap 

10.00-16.00 óráig, 
 hétfő szünnap. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Grünwald Stefánia igazgató   
   
Határidő:  azonnal 
 
 

 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Kemenes Vulkánpark őrzésének megoldása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Grünwald Stefánia igazgató: 
 
 Ezt a biztonságtechnikai dolgot az intézmény kezdeményezte annak 
érdekében, hogy az épületet, vagyontárgyakat nagyobb biztonságban tudják, mint jelen pillanatban. Jelen 
pillanatban személyi őrizet van a nyitva tartási időszakon kívül. Két verzióra kértek árajánlatot, egyik a 
személyi őrzés, másik a vagyonvédelmi rács beszerelése. Kérte, hogy a Képviselő-testület döntse el, hogy 
melyik módozatot javasolja, és a megfelelő forrást rendelje hozzá.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Elbeszélte, hogy a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság a 
vagyonvédelmi rács beszerelésére tett javaslatot. A téli időszakban az intézmény dolgozói a Dr. Géfin tér 10. 
szám alatt megüresedett irodában dolgoznak. A ráccsal hermetikusan le lehetne zárni az épületet. Kérte, 
hogy a Képviselő-testület fejezze ki szándékát a rács felszerelésére. Kérte, hogy keressék meg a 
lehetőségét annak, hogy celldömölki vállalkozó végezze el a beszerelést, illetve kérjenek helyiektől 
árajánlatot. 
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Felelős:   Fehér László polgármester 
  Grünwald Stefánia igazgató   
   
Határidő:  azonnal 
 
 

 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Kemenes Vulkánpark őrzésének megoldása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Grünwald Stefánia igazgató: 
 
 Ezt a biztonságtechnikai dolgot az intézmény kezdeményezte annak 
érdekében, hogy az épületet, vagyontárgyakat nagyobb biztonságban tudják, mint jelen pillanatban. Jelen 
pillanatban személyi őrizet van a nyitva tartási időszakon kívül. Két verzióra kértek árajánlatot, egyik a 
személyi őrzés, másik a vagyonvédelmi rács beszerelése. Kérte, hogy a Képviselő-testület döntse el, hogy 
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hogy a Képviselő-testület fejezze ki szándékát a rács felszerelésére. Kérte, hogy keressék meg a 
lehetőségét annak, hogy celldömölki vállalkozó végezze el a beszerelést, illetve kérjenek helyiektől 
árajánlatot. 
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 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

172/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület engedélyezi a Kemenes Vulkánpark számára az 
intézmény költségvetése terhére, hogy a látogatóközpont 
biztonságtechnikáját 2 db R6-os típusú külső elektromos mozgatású 
perforált tűzihorganyzott sávredőnnyel és egy darab R1-es típusú belső 
elektromos biztonsági védőráccsal bővítse. A megrendelés és beépítés 
előtt egyeztetni kell a látogatóközpont építész tervezőjével és a tűzvédelmi 
hatósággal. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Grünwald Stefánia intézményvezető 
   
Határidő:  2013. november 15. 
 

 
 7./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató a Vulkán fürdő korszerűsítésével kapcsolatos szolgáltatás 
korlátozás és szüneteltetés ütemezéséről, valamint a Vulkán Gyógy- és 
Élményfürdő Kft. működési finanszírozása kapcsán szükséges tulajdonosi 
döntések meghozatala. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte Dr. Németh Gábor ügyvezető igazgatót és Farkas Gábor jegyzőt, 
hogy tájékoztassák a Képviselő-testületet, a város lakosságát. A határozati javaslat több pontban leírásra 
került, megkapták a fürdő vezetésének a tájékoztatását is. A tervező azt nyilatkozta, hogy az 
önkormányzatnak voltak olyan kérései kooperációs értekezleten, ami miatt csúsznak több napot. Mindenki 
tisztában van azzal, ha van egy fejlesztés közbejöhetnek váratlan akadályok. A Városfejlesztési és 
Költségvetési Bizottság javasolta, hogy hatalmazzák fel a két ügyvezetőt csökkentett jegyárak kiadására 
olyan esetben, amikor több szolgáltatásból csak egy-kettőt vehetnek igénybe a látogatók. 
 
 2./ Dr. Németh Gábor ügyvezető igazgató: 
 
 Tájékoztatóját azzal kezdte, hogy a mai képviselő-testületi ülésig sok 
határidő már nincs érvényben. A tegnapi nap délutánjáig azt az ígéretet kapták, hogy szeptember 10-ére 
elkészülnek a kiviteli tervek és október elején a tervek versenyeztetése megtörténik. Legalább egy hetet 
csúszik a kiviteli tervek elkészülte, utána a versenyeztetés, majd a partnerekkel a megvalósulás. Az 
előterjesztésben leírt konkrét dátumokat nem tudják tartani. A beruházó azzal a kéréssel fordult hozzájuk, 
hogy az egész kivitelezés időtartama alatt az lenne a célszerű, ha a fürdő bezárásra kerülne, a szakipari 
munkák kivitelezése így lenne kényelmes. Alapvető feladat, hogy a fürdőt tudják üzemeltetni, minél több 
rész-szolgáltatást minél több ideig tudják nyújtani. Szakaszos üzemeltetést fognak megvalósítani. 
Szeptember végéig zavartalanul tud a fürdő üzemelni. Amikor megtörténnek a szerződéskötések, akkor 
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előterjesztésben leírt konkrét dátumokat nem tudják tartani. A beruházó azzal a kéréssel fordult hozzájuk, 
hogy az egész kivitelezés időtartama alatt az lenne a célszerű, ha a fürdő bezárásra kerülne, a szakipari 
munkák kivitelezése így lenne kényelmes. Alapvető feladat, hogy a fürdőt tudják üzemeltetni, minél több 
rész-szolgáltatást minél több ideig tudják nyújtani. Szakaszos üzemeltetést fognak megvalósítani. 
Szeptember végéig zavartalanul tud a fürdő üzemelni. Amikor megtörténnek a szerződéskötések, akkor 
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előterjesztésben leírt konkrét dátumokat nem tudják tartani. A beruházó azzal a kéréssel fordult hozzájuk, 
hogy az egész kivitelezés időtartama alatt az lenne a célszerű, ha a fürdő bezárásra kerülne, a szakipari 
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látják a megvalósítási ütemezést, amihez igazítani tudják a részleges bezárást. Arra kéri a Képviselő-
testületet, hogy olyan szabadságot adjanak nekik, hogy megpróbálják mind a közvéleményt, mind a 
Képviselő-testületet tájékoztatni, saját hatáskörben a lehetőségekhez, igényekhez igazíthassák a nyitva 
tartást. Aggályosnak tartja, hogy az ütemezés ideje tartható legyen. Az elszámolás gondot okozhat a projekt 
megvalósítása kapcsán. A nyitva tartással kapcsolatban sokkal több konkrétumot nem tud most mondani, az 
felelőtlenség lenne.  
 
 3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a határozati javaslat a.) pontjában arra kérik az 
ügyvezetést, hogy folyamatosan tájékoztassa a lakosságot, Képviselő-testületet a fürdő zárva tartásáról, 
amire az ügyvezető igazgató ígéretet tett. A b.) pontban a taggyűlésen felvetődött javaslat a bérleti 
szerződés módosítására. Október – december hónapokban előreláthatóan nem tudják használni teljes 
mértékben a fürdőt, vagy csak korlátozottan. Ebben az időszakban tekintsen el az önkormányzat a bérleti díj 
befizetésétől, természetesen arányosan csökkenne a karbantartási költség kiszámlázása a bérlő részéről az 
önkormányzat irányába. Most látni lehet, nem biztos, hogy ténylegesen erre az időszakra fog kiterjedni a 
fürdő használatának a korlátozása az építkezés miatt, ezért azt javasolta, hogy a határozatban az kerüljön 
rögzítésre, amikor a bérlő a fürdőt nem tudja használni. A c.) pontban a finanszírozással kapcsolatos dolgok 
kerültek leírásra. A Képviselő-testület már kapott tájékoztatást a fürdő működéséről, 15 millió forint az 
önkormányzaté, a többi veszteség a JUFA Ungarn Kft-é, amit köteles pótolni a szindikátusi szerződés 
szerint. felkérik, hogy ennek a kötelezettségnek tegyen eleget. 2,9 millió forintot kell az önkormányzatnak 
pótolni. Amikor a tulajdonostárs is befizeti, akkor teljesíteni kell és teljesíteni is fogja az önkormányzat. Kitér 
a határozati javaslat arra is, hogy a Képviselő-testület megszavazta a fejlesztés támogatását 100 millió forint 
értékben. Ennek az összegnek a befizetéséről gondoskodtak, ennek megtételére kérik a tulajdonostársat is. 
A határozati javaslatban leírták azt is, hogy vegye figyelembe az ügyvezetés a fejlesztési célú pénzeszközök 
felhasználásának módján, minden eljárásrendre (közbeszerzési, stb.), ennek a részleteire ki kell térni a 
megrendelés előtt. Kitértek arra is, hogy a fejlesztéshez igazodóan a két fél közötti viszonyt rendező 
szerződések kerüljenek felülvizsgálatra. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy nagyon sok egyeztetésen vett részt. Az elképzelések 
szerint december közepén tervezték a szálloda nyitását. Várhatóan a kemping ha elkészül próbaüzeme 
lenne télen, tavasztól pörögne fel. A fürdőnek bizonyos szintű átépítését úgy tervezték, hogy idén elkészül. 
Ez tavaszra el fog tolódni, ami érinteni fogja a ki-be úszós medencét és tanmedencét jobban, ez a medence 
volt a téli időszakban a legnépszerűbb. Jövő év elején lesz olyan időszak, hogy szálloda, jakuzzi, 
gyógyászat működik, de ez a rész nem fog működni. Valamilyen szinten a vendégforgalom visszaesésével 
lehet számolni. A kooperációs értekezletek keddenként kerülnek megtartásra, amelyen az önkormányzati 
hivatal műszaki iroda vezetője és a fürdő ügyvezetője részt vesz. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

173/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület felhívja a VULKÁN Gyógy- és Élményfürdő 
Üzemeltető Kft. menedzsmentjének a figyelmét, hogy törekedjen a 
Vulkán fürdő szolgáltatásait igénybe vevőknek, valamint a helyi 
lakosságnak lehetőség szerint minél szélesebb körű naprakész 
tájékoztatására a fürdő részleges, vagy teljes szolgáltatáskorlátozása 
kapcsán. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri Celldömölk Város Polgármesterét, hogy a 
VULKÁN Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. soron következő 
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látják a megvalósítási ütemezést, amihez igazítani tudják a részleges bezárást. Arra kéri a Képviselő-
testületet, hogy olyan szabadságot adjanak nekik, hogy megpróbálják mind a közvéleményt, mind a 
Képviselő-testületet tájékoztatni, saját hatáskörben a lehetőségekhez, igényekhez igazíthassák a nyitva 
tartást. Aggályosnak tartja, hogy az ütemezés ideje tartható legyen. Az elszámolás gondot okozhat a projekt 
megvalósítása kapcsán. A nyitva tartással kapcsolatban sokkal több konkrétumot nem tud most mondani, az 
felelőtlenség lenne.  
 
 3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a határozati javaslat a.) pontjában arra kérik az 
ügyvezetést, hogy folyamatosan tájékoztassa a lakosságot, Képviselő-testületet a fürdő zárva tartásáról, 
amire az ügyvezető igazgató ígéretet tett. A b.) pontban a taggyűlésen felvetődött javaslat a bérleti 
szerződés módosítására. Október – december hónapokban előreláthatóan nem tudják használni teljes 
mértékben a fürdőt, vagy csak korlátozottan. Ebben az időszakban tekintsen el az önkormányzat a bérleti díj 
befizetésétől, természetesen arányosan csökkenne a karbantartási költség kiszámlázása a bérlő részéről az 
önkormányzat irányába. Most látni lehet, nem biztos, hogy ténylegesen erre az időszakra fog kiterjedni a 
fürdő használatának a korlátozása az építkezés miatt, ezért azt javasolta, hogy a határozatban az kerüljön 
rögzítésre, amikor a bérlő a fürdőt nem tudja használni. A c.) pontban a finanszírozással kapcsolatos dolgok 
kerültek leírásra. A Képviselő-testület már kapott tájékoztatást a fürdő működéséről, 15 millió forint az 
önkormányzaté, a többi veszteség a JUFA Ungarn Kft-é, amit köteles pótolni a szindikátusi szerződés 
szerint. felkérik, hogy ennek a kötelezettségnek tegyen eleget. 2,9 millió forintot kell az önkormányzatnak 
pótolni. Amikor a tulajdonostárs is befizeti, akkor teljesíteni kell és teljesíteni is fogja az önkormányzat. Kitér 
a határozati javaslat arra is, hogy a Képviselő-testület megszavazta a fejlesztés támogatását 100 millió forint 
értékben. Ennek az összegnek a befizetéséről gondoskodtak, ennek megtételére kérik a tulajdonostársat is. 
A határozati javaslatban leírták azt is, hogy vegye figyelembe az ügyvezetés a fejlesztési célú pénzeszközök 
felhasználásának módján, minden eljárásrendre (közbeszerzési, stb.), ennek a részleteire ki kell térni a 
megrendelés előtt. Kitértek arra is, hogy a fejlesztéshez igazodóan a két fél közötti viszonyt rendező 
szerződések kerüljenek felülvizsgálatra. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy nagyon sok egyeztetésen vett részt. Az elképzelések 
szerint december közepén tervezték a szálloda nyitását. Várhatóan a kemping ha elkészül próbaüzeme 
lenne télen, tavasztól pörögne fel. A fürdőnek bizonyos szintű átépítését úgy tervezték, hogy idén elkészül. 
Ez tavaszra el fog tolódni, ami érinteni fogja a ki-be úszós medencét és tanmedencét jobban, ez a medence 
volt a téli időszakban a legnépszerűbb. Jövő év elején lesz olyan időszak, hogy szálloda, jakuzzi, 
gyógyászat működik, de ez a rész nem fog működni. Valamilyen szinten a vendégforgalom visszaesésével 
lehet számolni. A kooperációs értekezletek keddenként kerülnek megtartásra, amelyen az önkormányzati 
hivatal műszaki iroda vezetője és a fürdő ügyvezetője részt vesz. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

173/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület felhívja a VULKÁN Gyógy- és Élményfürdő 
Üzemeltető Kft. menedzsmentjének a figyelmét, hogy törekedjen a 
Vulkán fürdő szolgáltatásait igénybe vevőknek, valamint a helyi 
lakosságnak lehetőség szerint minél szélesebb körű naprakész 
tájékoztatására a fürdő részleges, vagy teljes szolgáltatáskorlátozása 
kapcsán. 
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Taggyűlésén tegyen javaslatot annak elfogadására vonatkozóan, 
hogy a VULKÁN Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. és 
Celldömölk Város Önkormányzata között 2012. június 19-én kelt 
Bérleti Szerződés 6. és 12. pontja kiegészítésre kerüljön annak okán, 
hogy a Vulkán fürdő előre láthatólag 2013. október-december 
hónapokban részben, illetve teljesen bezárásra kerül. A javasolt 
szerződés módosítás a következők szerinti: 

 
„A VULKÁN Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. és Celldömölk 
Város Önkormányzata között 2012. június 19-én kelt Bérleti 
Szerződés 6. pontja szerinti bérleti díj kapcsán a Szerződő Felek 
abban állapodnak meg, hogy a fürdő részleges, illetve teljes bezárása 
miatt 2013. október-december hónapokra, illetve ezen hónapok azon 
szakaszára, amikor a fürdő részlegesen, vagy teljesen zárva tart a 
bérleti díj nem kerül kiszámlázásra, így pénzügyi teljesítést sem 
igényel. A Bérleti Szerződés 12. pontja akként módosul, hogy a 
bérbeadónak 2013. október-december hónapok vonatkozásában nem 
keletkezik a létesítmény felújítási, karbantartási és fejlesztési 
munkálatai kapcsán finanszírozási kötelezettsége, hiszen a Vulkán 
fürdő előre láthatólag 2013. október-december hónapokban részben, 
illetve teljesen bezárásra kerül, így a 2013. évre megállapított 
maximum összeg 9/12-része kerülhet elszámolásra a Bérlő által 
elvégeztetett munkálatok elvégzése kapcsán.” 
 

3. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat által fizetendő a 
Vulkán gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2012. évi működési 
veszteségének önkormányzatra eső részének pótlására, egyúttal 
felkéri a JUFA Ungarn Kft-t, hogy a Celldömölk Város 
Önkormányzatával 2012. június 20-án megkötött szindikátusi 
Szerződés alapján 2012. évi működési veszteségének pótlása 
jogcímen elmaradt tulajdonosi befizetést haladéktalanul teljesítse. 
 
A Képviselő-testület a JUFA Ungarn Kft. és Celldömölk Város 
Önkormányzata között 2012. június 20-án létrejött Szindikátusi 
Szerződés 20. pontjában meghatározott, a gazdálkodó szervezet – 
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. – anyagilag 
biztonságos működése érdekében vállalt tulajdonosi tőkebiztosítás 
befizetési és felhasználási jogcímét konkretizálja, figyelembe véve a 
jelenleg hatályos számviteli és adójogszabályokat, és a már 
meghozott taggyűlési döntéseket. 
 
A Képviselő-testület felkéri a JUFA Ungarn Kft-t és Celldömölk Város 
Önkormányzatát, hogy a Vulkán fürdő területén, illetve azt érintően 
megvalósított fejlesztés kapcsán kerüljön megvizsgálásra és 
kidolgozásra – amennyiben szükséges számviteli és gazdasági, jogi 
szakértők bevonásával – a Vulkán gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető 
kft. vonatkozásában a társaság tulajdonosai által biztosított 195 millió 
forint tulajdonosi befizetés fejlesztési célú felhasználásának 
lehetősége, valamint annak eljárásrendje, kiemelt figyelemmel a 2011. 
évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről jogszabályi rendelkezéseire. 
 
A Képviselő-testület kéri, hogy kerüljön részletesen kimunkálásra és 
bemutatásra a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. által 
megvalósítani szándékozott fejlesztés műszaki tartalma, figyelembe 
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3. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat által fizetendő a 
Vulkán gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 2012. évi működési 
veszteségének önkormányzatra eső részének pótlására, egyúttal 
felkéri a JUFA Ungarn Kft-t, hogy a Celldömölk Város 
Önkormányzatával 2012. június 20-án megkötött szindikátusi 
Szerződés alapján 2012. évi működési veszteségének pótlása 
jogcímen elmaradt tulajdonosi befizetést haladéktalanul teljesítse. 
 
A Képviselő-testület a JUFA Ungarn Kft. és Celldömölk Város 
Önkormányzata között 2012. június 20-án létrejött Szindikátusi 
Szerződés 20. pontjában meghatározott, a gazdálkodó szervezet – 
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. – anyagilag 
biztonságos működése érdekében vállalt tulajdonosi tőkebiztosítás 
befizetési és felhasználási jogcímét konkretizálja, figyelembe véve a 
jelenleg hatályos számviteli és adójogszabályokat, és a már 
meghozott taggyűlési döntéseket. 
 
A Képviselő-testület felkéri a JUFA Ungarn Kft-t és Celldömölk Város 
Önkormányzatát, hogy a Vulkán fürdő területén, illetve azt érintően 
megvalósított fejlesztés kapcsán kerüljön megvizsgálásra és 
kidolgozásra – amennyiben szükséges számviteli és gazdasági, jogi 
szakértők bevonásával – a Vulkán gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető 
kft. vonatkozásában a társaság tulajdonosai által biztosított 195 millió 
forint tulajdonosi befizetés fejlesztési célú felhasználásának 
lehetősége, valamint annak eljárásrendje, kiemelt figyelemmel a 2011. 
évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről jogszabályi rendelkezéseire. 
 
A Képviselő-testület kéri, hogy kerüljön részletesen kimunkálásra és 
bemutatásra a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. által 
megvalósítani szándékozott fejlesztés műszaki tartalma, figyelembe 
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Taggyűlésén tegyen javaslatot annak elfogadására vonatkozóan, 
hogy a VULKÁN Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. és 
Celldömölk Város Önkormányzata között 2012. június 19-én kelt 
Bérleti Szerződés 6. és 12. pontja kiegészítésre kerüljön annak okán, 
hogy a Vulkán fürdő előre láthatólag 2013. október-december 
hónapokban részben, illetve teljesen bezárásra kerül. A javasolt 
szerződés módosítás a következők szerinti: 
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abban állapodnak meg, hogy a fürdő részleges, illetve teljes bezárása 
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szakaszára, amikor a fürdő részlegesen, vagy teljesen zárva tart a 
bérleti díj nem kerül kiszámlázásra, így pénzügyi teljesítést sem 
igényel. A Bérleti Szerződés 12. pontja akként módosul, hogy a 
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véve a JUFA Ungarn Kft. által megpályázott és elnyert EU-s 
támogatás műszaki specifikációját. A végleges fejlesztések 
kialakulását követően kerüljön felülvizsgálatra a Celldömölk Város 
Önkormányzata és a JUFA Ungarn Kft. között létrejött Szindikátusi 
Szerződés, és a Ráépítéssel való tulajdonszerzést-, földhasználati-, 
használati- és bérleti jogot engedő szerződés, valamint a Celldömölk 
Város Önkormányzata és a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 
Üzemeltető Kft. között létrejött Bérleti szerződés. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
 

 8./ NAPIRENDI PONT: 
 

A CVSE környékén lakók panasza. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A Képviselő-testület ezzel az üggyel már több alkalommal foglalkozott. 
Visszautalt az előzményeire, amikor egy éve az extrém sportot űző gyermekek és szüleik megkeresték, 
hogy a városban ki kellene alakítani olyan helyet, ahol ezt a sportot űzhetik és nem zavarják el őket. 
Sokszor vonatra ültek, hogy más városba a kialakított pályára elmehessenek, a szülők aggódtak értük, hogy 
baj éri a gyerekeket, sok esetben elvették tőlük a sporteszközöket. A Képviselő-testület akkor úgy döntött, 
hogy erre a legalkalmasabb hely egy sportlétesítmény, a CVSE betonos pályáját jelölték ki. Az ott lakók 
panasszal fordultak a Képviselő-testülethez, hogy megértik kell a sportolási lehetőség, de keressen az 
önkormányzat más helyszínt. A bizottsági ülésekre ketten eljöttek, előadták panaszukat. A Humán 
Szolgáltatások Bizottsága azt javasolta, hogy szeptember 30-áig, a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottság pedig hogy október 15-éig maradhassanak a CVSE-nél. Azt követően keressenek olyan helyszínt, 
ahol év végéig lehetnek, a jövő évi költségvetésben pedig biztosítsanak keretet a végleges megoldásra. 
Helyszínnek felmerült a szakmunkásképző betonos pályája, amit nem használnak, a rendezvénytér egyik 
szélén kijelölni egy helyet, amit leaszfaltoznak, vagy akár a ligetben is a turul-szobor volt helyén ki lehetne 
alakítani egy helyet. Ez közel lenne az iskolákhoz, rendezett körülmények között rájuk lehetne figyelni.  
 
Legelőször úgy gondolták, hogy erre a sportpálya a legalkalmasabb, de a pálya mellett lakók nehezen 
viselték, a bizottságok ezt tolerálták. Kérte a Képviselő-testületet, hogy abban értsenek egyet, hogy adjanak 
helyet az extrém sportot űző gyerekeknek, ne szoruljanak ki a parkolókba, biztonságos helyen űzhessék ezt 
a sportot.  
 
 2./ Bakó István igazgató: 
 
 Ha aszfaltozásra nincs fedezet, akkor a szakmunkásképző mögötti 
kézilabda pálya, ahol testnevelés órák nincsenek, átmeneti megoldást jelent. Kalkulációt kért bizonyos 
idomok elkészítésére, ez körülbelül 200 ezer forint, amit az önkormányzat kihelyezhet, akkor oda fognak 
szokni a gyerekek és nem a piacon saját maguk által kreált eszközökön kerékpároznak. 
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Legelőször úgy gondolták, hogy erre a sportpálya a legalkalmasabb, de a pálya mellett lakók nehezen 
viselték, a bizottságok ezt tolerálták. Kérte a Képviselő-testületet, hogy abban értsenek egyet, hogy adjanak 
helyet az extrém sportot űző gyerekeknek, ne szoruljanak ki a parkolókba, biztonságos helyen űzhessék ezt 
a sportot.  
 
 2./ Bakó István igazgató: 
 
 Ha aszfaltozásra nincs fedezet, akkor a szakmunkásképző mögötti 
kézilabda pálya, ahol testnevelés órák nincsenek, átmeneti megoldást jelent. Kalkulációt kért bizonyos 
idomok elkészítésére, ez körülbelül 200 ezer forint, amit az önkormányzat kihelyezhet, akkor oda fognak 
szokni a gyerekek és nem a piacon saját maguk által kreált eszközökön kerékpároznak. 
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véve a JUFA Ungarn Kft. által megpályázott és elnyert EU-s 
támogatás műszaki specifikációját. A végleges fejlesztések 
kialakulását követően kerüljön felülvizsgálatra a Celldömölk Város 
Önkormányzata és a JUFA Ungarn Kft. között létrejött Szindikátusi 
Szerződés, és a Ráépítéssel való tulajdonszerzést-, földhasználati-, 
használati- és bérleti jogot engedő szerződés, valamint a Celldömölk 
Város Önkormányzata és a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 
Üzemeltető Kft. között létrejött Bérleti szerződés. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
   
Határidő:  azonnal 

 
 

 8./ NAPIRENDI PONT: 
 

A CVSE környékén lakók panasza. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A Képviselő-testület ezzel az üggyel már több alkalommal foglalkozott. 
Visszautalt az előzményeire, amikor egy éve az extrém sportot űző gyermekek és szüleik megkeresték, 
hogy a városban ki kellene alakítani olyan helyet, ahol ezt a sportot űzhetik és nem zavarják el őket. 
Sokszor vonatra ültek, hogy más városba a kialakított pályára elmehessenek, a szülők aggódtak értük, hogy 
baj éri a gyerekeket, sok esetben elvették tőlük a sporteszközöket. A Képviselő-testület akkor úgy döntött, 
hogy erre a legalkalmasabb hely egy sportlétesítmény, a CVSE betonos pályáját jelölték ki. Az ott lakók 
panasszal fordultak a Képviselő-testülethez, hogy megértik kell a sportolási lehetőség, de keressen az 
önkormányzat más helyszínt. A bizottsági ülésekre ketten eljöttek, előadták panaszukat. A Humán 
Szolgáltatások Bizottsága azt javasolta, hogy szeptember 30-áig, a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottság pedig hogy október 15-éig maradhassanak a CVSE-nél. Azt követően keressenek olyan helyszínt, 
ahol év végéig lehetnek, a jövő évi költségvetésben pedig biztosítsanak keretet a végleges megoldásra. 
Helyszínnek felmerült a szakmunkásképző betonos pályája, amit nem használnak, a rendezvénytér egyik 
szélén kijelölni egy helyet, amit leaszfaltoznak, vagy akár a ligetben is a turul-szobor volt helyén ki lehetne 
alakítani egy helyet. Ez közel lenne az iskolákhoz, rendezett körülmények között rájuk lehetne figyelni.  
 
Legelőször úgy gondolták, hogy erre a sportpálya a legalkalmasabb, de a pálya mellett lakók nehezen 
viselték, a bizottságok ezt tolerálták. Kérte a Képviselő-testületet, hogy abban értsenek egyet, hogy adjanak 
helyet az extrém sportot űző gyerekeknek, ne szoruljanak ki a parkolókba, biztonságos helyen űzhessék ezt 
a sportot.  
 
 2./ Bakó István igazgató: 
 
 Ha aszfaltozásra nincs fedezet, akkor a szakmunkásképző mögötti 
kézilabda pálya, ahol testnevelés órák nincsenek, átmeneti megoldást jelent. Kalkulációt kért bizonyos 
idomok elkészítésére, ez körülbelül 200 ezer forint, amit az önkormányzat kihelyezhet, akkor oda fognak 
szokni a gyerekek és nem a piacon saját maguk által kreált eszközökön kerékpároznak. 
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 3./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Elmondta, hogy a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság is megnézte 
ezt a problémát, október 15-éig javasolta, hogy a CVSE pályáján maradhassanak a gyerekek. A jövő évi 
költségvetés terhére a rendezvénytéren javasolja egy hely kialakítását, a liget feldarabolását, aszfaltozását 
nem szívesen támogatná.  
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy tavaszra végleges megoldást kellene találni, 
feleslegesnek tartja egy hónapra új helyszínre átvinni ezeket a berendezéseket, más környezetben ingerelni 
az ott lakókat. Kérjék arra a sportpálya környékén élőket, hogy október 30-áig viseljék el, hogy a CVSE-nél 
maradhassanak a gyerekek. November-február hónapban már rossz idő van, tavaszra pedig alakítsák ki a 
végleges helyet. Értesítsék a gyerekeket, hogy október 30-áig maradhatnak a jelenlegi helyszínen és 
tavasszal folytathatják a végleges, normális helyszínen.  
 
Benkőné Remport Lilla képviselő távozott a Képviselő-testület üléséről. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Attól tart, ha elhagyatottabb területen kerülnek elhelyezésre ezek az 
eszközök, előbb-utóbb feldarabolva el fogják vinni és valamelyik MÉH-telepen kötnek ki. Egyetért azzal, 
hogy október 30-áig maradhassanak a gyerekek a CVSE pályáján. Ha felhatalmazást kap egyeztet a megyei 
tankerületi igazgatóval a szakmunkásképző pályája ügyében. 
 
 6./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 A tegnapi napon Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján 
elhangzott, hogy megegyeznek különböző sportlétesítményekkel, illetve kerékpárosokkal. Különböző 
lehetőségek lesznek. Véleménye szerint a város szélén valahol kellene felállítani fix dolgot, zajvédő falat 
húzzanak a pálya köré, amit odaadnak a grefitiseknek. Ezzel azt is ki lehetne küszöbölni, hogy akik össze-
vissza firkálják az épületeket, itt kiélhetnék művészi hajlamaikat. Szeptember 30-áig javasolja a CVSE 
helyszínét.  
 
 7./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 A városközpontban javasolja kialakítani a helyszínt, ezek a gyerekek is 
éppen olyanok, mint mások. 
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 El tudja fogadni azt is, amit Lukács Erzsébet képviselőtársa mondott, hogy 
minél messzebb legyen elhelyezve a várostól, de ott megfelelő megvilágítás, illemhely is kell. Kérte, hogy ne 
vessék el egyik felvetődött helyszínt sem. Biztos, hogy pályázat függvényében úgy kell kialakítani, hogy 
zajvédő fal legyen. Április – május hónapra ki kell alakítani a végleges helyet. 
 
 A Képviselő-testület 5 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

174/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a CVSE sporttelepén 2013. október 30-áig 
engedélyezi az extrém sportot űzők számára a pálya használatát. 
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 3./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Elmondta, hogy a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság is megnézte 
ezt a problémát, október 15-éig javasolta, hogy a CVSE pályáján maradhassanak a gyerekek. A jövő évi 
költségvetés terhére a rendezvénytéren javasolja egy hely kialakítását, a liget feldarabolását, aszfaltozását 
nem szívesen támogatná.  
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy tavaszra végleges megoldást kellene találni, 
feleslegesnek tartja egy hónapra új helyszínre átvinni ezeket a berendezéseket, más környezetben ingerelni 
az ott lakókat. Kérjék arra a sportpálya környékén élőket, hogy október 30-áig viseljék el, hogy a CVSE-nél 
maradhassanak a gyerekek. November-február hónapban már rossz idő van, tavaszra pedig alakítsák ki a 
végleges helyet. Értesítsék a gyerekeket, hogy október 30-áig maradhatnak a jelenlegi helyszínen és 
tavasszal folytathatják a végleges, normális helyszínen.  
 
Benkőné Remport Lilla képviselő távozott a Képviselő-testület üléséről. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Attól tart, ha elhagyatottabb területen kerülnek elhelyezésre ezek az 
eszközök, előbb-utóbb feldarabolva el fogják vinni és valamelyik MÉH-telepen kötnek ki. Egyetért azzal, 
hogy október 30-áig maradhassanak a gyerekek a CVSE pályáján. Ha felhatalmazást kap egyeztet a megyei 
tankerületi igazgatóval a szakmunkásképző pályája ügyében. 
 
 6./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 A tegnapi napon Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján 
elhangzott, hogy megegyeznek különböző sportlétesítményekkel, illetve kerékpárosokkal. Különböző 
lehetőségek lesznek. Véleménye szerint a város szélén valahol kellene felállítani fix dolgot, zajvédő falat 
húzzanak a pálya köré, amit odaadnak a grefitiseknek. Ezzel azt is ki lehetne küszöbölni, hogy akik össze-
vissza firkálják az épületeket, itt kiélhetnék művészi hajlamaikat. Szeptember 30-áig javasolja a CVSE 
helyszínét.  
 
 7./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 A városközpontban javasolja kialakítani a helyszínt, ezek a gyerekek is 
éppen olyanok, mint mások. 
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 El tudja fogadni azt is, amit Lukács Erzsébet képviselőtársa mondott, hogy 
minél messzebb legyen elhelyezve a várostól, de ott megfelelő megvilágítás, illemhely is kell. Kérte, hogy ne 
vessék el egyik felvetődött helyszínt sem. Biztos, hogy pályázat függvényében úgy kell kialakítani, hogy 
zajvédő fal legyen. Április – május hónapra ki kell alakítani a végleges helyet. 
 
 A Képviselő-testület 5 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

174/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a CVSE sporttelepén 2013. október 30-áig 
engedélyezi az extrém sportot űzők számára a pálya használatát. 
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 3./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Elmondta, hogy a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság is megnézte 
ezt a problémát, október 15-éig javasolta, hogy a CVSE pályáján maradhassanak a gyerekek. A jövő évi 
költségvetés terhére a rendezvénytéren javasolja egy hely kialakítását, a liget feldarabolását, aszfaltozását 
nem szívesen támogatná.  
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy tavaszra végleges megoldást kellene találni, 
feleslegesnek tartja egy hónapra új helyszínre átvinni ezeket a berendezéseket, más környezetben ingerelni 
az ott lakókat. Kérjék arra a sportpálya környékén élőket, hogy október 30-áig viseljék el, hogy a CVSE-nél 
maradhassanak a gyerekek. November-február hónapban már rossz idő van, tavaszra pedig alakítsák ki a 
végleges helyet. Értesítsék a gyerekeket, hogy október 30-áig maradhatnak a jelenlegi helyszínen és 
tavasszal folytathatják a végleges, normális helyszínen.  
 
Benkőné Remport Lilla képviselő távozott a Képviselő-testület üléséről. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Attól tart, ha elhagyatottabb területen kerülnek elhelyezésre ezek az 
eszközök, előbb-utóbb feldarabolva el fogják vinni és valamelyik MÉH-telepen kötnek ki. Egyetért azzal, 
hogy október 30-áig maradhassanak a gyerekek a CVSE pályáján. Ha felhatalmazást kap egyeztet a megyei 
tankerületi igazgatóval a szakmunkásképző pályája ügyében. 
 
 6./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 A tegnapi napon Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján 
elhangzott, hogy megegyeznek különböző sportlétesítményekkel, illetve kerékpárosokkal. Különböző 
lehetőségek lesznek. Véleménye szerint a város szélén valahol kellene felállítani fix dolgot, zajvédő falat 
húzzanak a pálya köré, amit odaadnak a grefitiseknek. Ezzel azt is ki lehetne küszöbölni, hogy akik össze-
vissza firkálják az épületeket, itt kiélhetnék művészi hajlamaikat. Szeptember 30-áig javasolja a CVSE 
helyszínét.  
 
 7./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 A városközpontban javasolja kialakítani a helyszínt, ezek a gyerekek is 
éppen olyanok, mint mások. 
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 El tudja fogadni azt is, amit Lukács Erzsébet képviselőtársa mondott, hogy 
minél messzebb legyen elhelyezve a várostól, de ott megfelelő megvilágítás, illemhely is kell. Kérte, hogy ne 
vessék el egyik felvetődött helyszínt sem. Biztos, hogy pályázat függvényében úgy kell kialakítani, hogy 
zajvédő fal legyen. Április – május hónapra ki kell alakítani a végleges helyet. 
 
 A Képviselő-testület 5 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

174/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a CVSE sporttelepén 2013. október 30-áig 
engedélyezi az extrém sportot űzők számára a pálya használatát. 
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 3./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Elmondta, hogy a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság is megnézte 
ezt a problémát, október 15-éig javasolta, hogy a CVSE pályáján maradhassanak a gyerekek. A jövő évi 
költségvetés terhére a rendezvénytéren javasolja egy hely kialakítását, a liget feldarabolását, aszfaltozását 
nem szívesen támogatná.  
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Úgy gondolja, hogy tavaszra végleges megoldást kellene találni, 
feleslegesnek tartja egy hónapra új helyszínre átvinni ezeket a berendezéseket, más környezetben ingerelni 
az ott lakókat. Kérjék arra a sportpálya környékén élőket, hogy október 30-áig viseljék el, hogy a CVSE-nél 
maradhassanak a gyerekek. November-február hónapban már rossz idő van, tavaszra pedig alakítsák ki a 
végleges helyet. Értesítsék a gyerekeket, hogy október 30-áig maradhatnak a jelenlegi helyszínen és 
tavasszal folytathatják a végleges, normális helyszínen.  
 
Benkőné Remport Lilla képviselő távozott a Képviselő-testület üléséről. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Attól tart, ha elhagyatottabb területen kerülnek elhelyezésre ezek az 
eszközök, előbb-utóbb feldarabolva el fogják vinni és valamelyik MÉH-telepen kötnek ki. Egyetért azzal, 
hogy október 30-áig maradhassanak a gyerekek a CVSE pályáján. Ha felhatalmazást kap egyeztet a megyei 
tankerületi igazgatóval a szakmunkásképző pályája ügyében. 
 
 6./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 A tegnapi napon Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján 
elhangzott, hogy megegyeznek különböző sportlétesítményekkel, illetve kerékpárosokkal. Különböző 
lehetőségek lesznek. Véleménye szerint a város szélén valahol kellene felállítani fix dolgot, zajvédő falat 
húzzanak a pálya köré, amit odaadnak a grefitiseknek. Ezzel azt is ki lehetne küszöbölni, hogy akik össze-
vissza firkálják az épületeket, itt kiélhetnék művészi hajlamaikat. Szeptember 30-áig javasolja a CVSE 
helyszínét.  
 
 7./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 A városközpontban javasolja kialakítani a helyszínt, ezek a gyerekek is 
éppen olyanok, mint mások. 
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 El tudja fogadni azt is, amit Lukács Erzsébet képviselőtársa mondott, hogy 
minél messzebb legyen elhelyezve a várostól, de ott megfelelő megvilágítás, illemhely is kell. Kérte, hogy ne 
vessék el egyik felvetődött helyszínt sem. Biztos, hogy pályázat függvényében úgy kell kialakítani, hogy 
zajvédő fal legyen. Április – május hónapra ki kell alakítani a végleges helyet. 
 
 A Képviselő-testület 5 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

174/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a CVSE sporttelepén 2013. október 30-áig 
engedélyezi az extrém sportot űzők számára a pálya használatát. 
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A fiatalok számára olyan végleges helyszínt keres, amely a 
lakókörnyezettől távol esik, és a kialakításhoz szükséges forrást a 2014. 
évi költségvetés tervezésekor figyelembe veszi. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  2013. október 30., illetve 2014. május 31. 

 
 

 9./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tulajdonviszonyok rendezése. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Röviden ismertette, hogy kárpótlási jeggyel vásároltak földterületeket 
tulajdonosok, ez a Kisdobos utcai lakókat érinti. A lakók által használt kert vége, és az árok is beleér a 
kárpótlással megvásárolt földterületekbe. Az árok gazos, elhanyagolt terület, szeretné a tulajdonos kérni, 
hogy az önkormányzat vásárolja meg. Olyan javaslatot tett, ha az önkormányzat megvásárolja, cserébe a 
lakóknak az árkot gondozni kellene, illetve annak a környékét rendben tartani. 1.200 m2 nagyságú területről 
van szó, 1.500,-Ft/m2 bruttó áron vásárolná meg az önkormányzat, és szerződéssel használatba adja a 
lakóknak. 
 
 A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

175/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
1. A Képviselő-testület megvásárolja Fehér Tamás Celldömölk Deák F. 

u. 25. szám alatti lakos és társai tulajdonát képező 0469/127, 
0469/126, 0469/125 hrsz-ú ingatlanokból az árok területét, melynek 
terjedelme az árok tengelyétől nyugati irányba 4-5 méter, keleti 
irányba a belterületi határig tart. Az így kialakuló kb. 1.200 m2 
nagyságú terület vételárát a Képviselő-testület bruttó 1.500,-Ft/m2 
összegben fogadja el azzal, hogy a megosztási költség és az ügyvédi 
munkadíj az önkormányzatot terheli. 

2. A megosztást követően a külön helyrajzi számra kerülő területre 
földhasználati szerződés kerül megkötésre az érintett csatlakozó 
telkek tulajdonosaival a terület karbantartására, a telek azon része, 
amelyre nem kerül földhasználati szerződés megkötése, a Május 1. 
utcához lesz hozzácsatolva. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megosztási 
vázrajzok és az adás-vételi szerződés aláírásával. 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő:  2013. december 31. 
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A fiatalok számára olyan végleges helyszínt keres, amely a 
lakókörnyezettől távol esik, és a kialakításhoz szükséges forrást a 2014. 
évi költségvetés tervezésekor figyelembe veszi. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  2013. október 30., illetve 2014. május 31. 
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 10./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tulajdonviszonyok rendezése a Ság hegyen. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Kováts Lajos budapesti lakos a Ság hegyen több területet megvásárolt, 
épületeket újított fel, ahova művészeket vár. Az általa megvásárolt területek között átmegy egy út, és 
ösvénnyé alakul át. Ezt szeretné megvásárolni. Tájékoztatásul elmondta, hogy Baracskai Imre Pápa 
Bezerédi utca 26. szám alatti lakos, Ság hegyi borosgazdaként megkereste, hogy az önkormányzat ne adja 
el ezt a területet. Javasolta, hogy aki ekkora területen ilyen nagymértékű fejlesztést hajtott végre, 
támogassák azzal, hogy ne 1.500,-Ft/m2+ÁFA áron, hanem bruttó 1.500,-Ft/m2 áron adják el a kért területet. 
 
 A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

176/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület megerősíti a tulajdonát képező, korábban 
megosztással kialakított 4157/2 hrsz-ú 828 m2 nagyságú közforgalom elől 
el nem zárt magánúttá nyilvánított ingatlan eladását Kováts Lajos 
Budapest Feketefej u. 11. szám alatti lakos részére. 
 
Az ingatlan eladási ára bruttó 1.500,-Ft/m2 összegben kerül 
meghatározásra azzal, hogy a vevő által korábban vállalt, számlákkal 
igazolt eljárási költségek is – összesen 112.000,-Ft összegben – a vevőt 
terhelik. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
       
Határidő:  2013. október 30. 

 
 
 11./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kérelem terület megvételére a Szabadság tér 2. szám alatti ingatlanból. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Aki az állomás felé jár láthatja, hogy a Kossuth u. sarkán felújításra került 
az épület, dohánybolt nyílt. A tulajdonos szeretné kérni, hogy előtte két parkoló kialakításához 
vásárolhasson területet 5.000,-Ft/m2 áron, ez önmagában kicsi terület. A Városfejlesztési és Költségvetési 
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Bizottság 10.000,-Ft/m2+ÁFA áron javasolja a terület értékesítését. Ez a terület, amiről szó van társasház. 
Amennyiben eladásra kerül, a Városgondnokság igazgatóját arra hatalmazza fel a Képviselő-testület, hogy a 
társasház gyűlésén ezt képviselje, és a Városgondnoksághoz befolyó összeget a környék rendbetételére 
használja fel.  
 
 A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

177/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a Szabadság tér 2. szám 
alatt lévő 748 hrsz-ú társasházi ingatlan földterületéből 91 m2 
nagyságú rész 10.000,-Ft+ÁFA/m2-es áron történő értékesítéséhez 
azzal, hogy a megosztással és szerződéskötéssel kapcsolatos 
minden költség a kérelmezőt terheli. 
 

2. A földterület értékesítéséből befolyó összeg a társasházat illeti. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István igazgató 
     
Határidő:  2013. október 31. 

 
 
 12./ NAPIRENDI PONT: 
 

Rom-templom hasznosítási ügye. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A Képviselő-testület a Rom-templom ügyével foglalkozott már a múlt 
évben, az önkormányzat megkereste Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, úgy gondolta, hogy jobb gazdája 
lenne a város, mint az állam. Az üzemeltetés költségét a Képviselő-testület a Városgondnokság által 
készített kalkuláció alapján határozta meg. Az állam jóval kisebb összegre tett javaslatot. A Városfejlesztési 
és Költségvetési Bizottság javaslata az volt, hogy az önkormányzat ne kérje tulajdonba. A város eddig is 
gondot fordított a Rom-templom és környékének rendbetételére. 
 
 A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

178/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület nem kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában és 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében álló, Celldömölk 
belterületén található 303 hrsz-ú „kivett, rom és udvar” – Árpádkori rom-
templom – megnevezésű, műemlék ingatlan Celldömölk Város 
Önkormányzata ingyenes tulajdonába kerülését. 
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Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  2013. november 30. 

  
 
 13./ NAPIRENDI PONT: 
 

Farkis Roland és Nyári Dezső vállalkozók kérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A két vállalkozó azt kérte az önkormányzattól, hogy az ingatlanjaikhoz 
behajthassanak tehergépjárműveikkel a 7,5 t súlykorlátozó közlekedési jelzőtábla ellenére. A 
Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság azt javasolta, hogy ne adjon erre engedélyt a Képviselő-testület. 
Az utcák felújítása megkezdődött, amit szeretnének folytatni. Megértik a két vállalkozót, de hogy ne 
menjenek tönkre a felújított utcák, a védelmükben szükségesek ezen intézkedések. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

179/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület nem ad engedélyt a kihelyezett közlekedési 
jelzőtáblák módosításához és nem járul hozzá a 7,5 tonna súlyt 
meghaladó gépjárművek egyedi behajtási engedélyének a kiadásához. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 14./ NAPIRENDI PONT: 
 

Zsolnay díszkút helyreállításának indítványozása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy a Zsolnay díszkutat a katolikus templom mellett a 
legeldugottabb helyen többször érte vandál támadás, ismét két medencerészt tettek tönkre. Az 
önkormányzat feljelentést tett a rendőrségnél. Értéket kell megállapítani a garázda cselekmény súlyát 
tekintve. Ennek legavatottabb szakértője a cég, aki készítette, felvették a kapcsolatot a Zsolnay 
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Manufaktúrával. A kúton vannak korábbi sérülések, vízellátó rendszerével is gond van, amit a belső porcelán 
vezetékben nem lehet könnyen helyreállítani. Fagyás után ezek a részek elromlottak. Abban kell dönteni, 
hogy a mostani sérülések legyenek helyreállítva, vagy megérett egy alapos helyreállításra. Darabjaira kell 
szétszedni, így lehetőség nyílna arra, hogy más helyszínen egy frekventáltabb helyen legyen felállítva. A 
bizottság javaslata az volt, hogy a teljes helyreállításra kérjük meg az ajánlatot és új helyszínt keressenek a 
helyreállított kút felállítására. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 1981-ben lett felállítva a Zsolnay díszkút, az akkori tanácsi vezetés úgy 
gondolta, hogy a templom mellett méltó helyen van. A körülötte elültetett négy nyírfának mitológiai jelentése 
van. Két lehetőség van, ezen a helyszínen helyreállítják, vagy ha szét kell szedni tudnak-e neki olyan helyet 
keresni, ami nincs ilyen sötét környezetben. Kérte, hogy a Képviselő-testület fejezze ki szándékát a díszkút 
helyreállítására. Honismereti kör és mások véleményét kikérve keressenek új helyet a felújított kút új 
helyszínéül. Kérte, hogy a Mária kút vízellátási javítását is oldják meg ezzel együtt. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

180/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, kérjen árajánlatot a 
Zsolnay díszkút teljes helyreállítására a Zsolnai Manufaktúra Kft-től. 
A Képviselő-testület kikéri a szakmai és civil fórumok véleményét a 
Zsolnay díszkút helyreállításának leendő helyszínével kapcsolatosan. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, kérjen árajánlatot a Mária 
kút javítására. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
       
Határidő:  azonnal 

 
 
 15./ NAPIRENDI PONT: 
 

Celldömölk, Vasvári Pál utca 6/C. szám alatti lakók kérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Tájékoztatást adott arról, hogy a két szélső lépcsőházból történt 
megkeresés a felújítással kapcsolatosan. A negyvenöt lakásból tizenhattal rendelkezik az önkormányzat, 29 
lakás magántulajdonban van. A középső lépcsőház nem szeretné a társasház létrehozását és a felújítás 
elvégzését. A bizottság azt javasolja a társasház megalakítását egységesen a Vasvári Pál utca 6. szám 
alatti ingatlanra. 
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 2./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Az egyik lépcsőház képviselője vele is beszélt, aki elmondta, hogy a 
középső lépcsőház soha semmihez nem járul hozzá, ezért adták be ezt a kérelmet. 
 
 3./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Részben a bizottság véleménye, részben nem engedhetik meg, hogy egy 
épületnél – miután külső homlokzat felújítását is érinti – hogy egyharmad-egyharmad részben legyen rendbe 
téve. Muszáj egységes külső megjelenésének lenni. A társasház alakításának számos előnye van az ott 
lakók számára. Például így tudnak állami támogatást kapni, lakás-takarékot lehet csinálni, alapot képezni 
nagyobb felújítási munkákra. Az önkormányzat befizeti az önkormányzati tulajdonban lévő lakások után a 
közös költséget. Ugyanakkor az „A” lépcsőházban vészhelyzet van, az elmaradt munkálatok következtében 
olyan fagy következett be, van ahol már kiesnek a téglák az ablakok alól a felső szinten. A kárelhárítást el 
kell végezni. Azt javasolta, hogy a Képviselő-testület ne tegye lehetővé, hogy egy lépcsőház 
kezdeményezhet felújítást, társasháznak kell lennie. Az „A” lépcsőházban a Városgondnokság nézze meg 
és állapítsa meg, hogy milyen legminimálisabb kárelhárítást kell elvégezni. 
 
 4./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 Úgy tudja, hogy törvény kötelezi a közös tulajdonban lakókat társasház 
létrehozására. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

181/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

3. A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot, hogy 
kezdeményezze a Celldömölk Vasvári Pál u. 6. szám alatti 
lakóingatlanban a társasház létrehozását. Ennek megalakítása után a 
három lépcsőház közös képviseletét ellátó szerv kezdeményezze a 
teljes épület felújítását. A felújítási költségekhez történő arányos 
hozzájárulásról az önkormányzat ennek ismeretében dönt. 
 

4. A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot, hogy a Vasvári 
Pál u. 6 számú ház A lépcsőház felső szintjén az életveszélyes 
kárelhárítás történjen meg. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István igazgató 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 16./ NAPIRENDI PONT: 
 

Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos Partnerségi 
Egyeztetési Szabályzat rendeletbe foglalása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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3. A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot, hogy 
kezdeményezze a Celldömölk Vasvári Pál u. 6. szám alatti 
lakóingatlanban a társasház létrehozását. Ennek megalakítása után a 
három lépcsőház közös képviseletét ellátó szerv kezdeményezze a 
teljes épület felújítását. A felújítási költségekhez történő arányos 
hozzájárulásról az önkormányzat ennek ismeretében dönt. 
 

4. A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot, hogy a Vasvári 
Pál u. 6 számú ház A lépcsőház felső szintjén az életveszélyes 
kárelhárítás történjen meg. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István igazgató 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 16./ NAPIRENDI PONT: 
 

Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos Partnerségi 
Egyeztetési Szabályzat rendeletbe foglalása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő 
rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata 20/2013.(IX.12.) önkormányzati 
rendelete a településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 17./ NAPIRENDI PONT: 
 

Vállalkozói ajánlat fakivágásra. 
  

Előadó: Fehér László polgármester 
 

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

182/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület nem járul hozzá a tulajdonát képező 0114 és 0135 
hrsz-ú „saját használatú út” megnevezésű ingatlanok vállalkozó által 
történő, fáktól és bokroktól való kitisztításához. A fakivágás a 
Városgondnokság közreműködésével kerül megoldásra. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Bakó István igazgató 
     
Határidő:  2013. szeptember 30. 

 
 
 18./ NAPIRENDI PONT: 
 

Megváltozott munkaképességűekkel foglalkoztató egységek kérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató egységek 
kérelmét. 
 
 2./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Elmondta, hogy helyszíni szemlét tartottak mindkét foglalkoztatónál. Az 
Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Kft-nek a bérelt ingatlan túl nagy, csak a nagytermet 
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használják. Gondjuk, hogy a fűtés számla túl nagy. Huszonnégyen dolgoznak náluk. Félő, ha nem tudnak 
fizetni kikapcsolják a gázt és még temperáló fűtés sem lesz, romlik az épület állaga. A Béke utcában több 
kicsi helyiségben dolgoznak, alig férnek el. A vezetőjük mondta jó lenne, ha egy térben lehetnének. A két 
foglalkoztató körülményei között nagy különbség van. Javasolta, ne kapkodják el a döntést, járják még körül, 
hogy ésszerűen hasznosítsák az ingatlanokat.   A két céget egy épületben el lehetne helyezni. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Kifejtette, hogy a részönkormányzat is nehezen fér el a sági tagiskola 
épületében, a könyvtár is méltatlan helyen van. Az ebédlő feletti rész szerkezetkész, ott ki kell alakítani a 
könyvtárhelyiséget. El kell dönteni a Képviselő-testületnek, hogy mit akar kezdeni az alsós épülettel. Az is 
megoldás lehetne, hogy a két foglalkoztató az egyik szintre beköltözne és a Sági utcai és Béke utcai 
ingatlan eladhatóvá válna. A Béke utcai foglalkoztató kérésére kell adni engedélyt, hogy pályázatot 
adhasson be. A többi felvetés olyan jellegű, mint tulajdonosok léphetnek.  
 
 4./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 A Béke utcában a vizes-blokkot szeretnék rendbe tenni. Ott négy 
helyiséget használnak. Az alsós épület földszinti részén négy terem van, mindkét foglalkoztatónak lehetne 
adni két-két termet, az önkormányzatnak megmaradna az emeleti három terem. A Béke utcában ki lehetne 
alakítani két-három lakást, a volt kultúrház épületét pedig el lehetne adni. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta, hogy a lehetőségeket, ennek részleteit, munkaértekezleten 
beszéljék meg. A Városgondnokság az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Kft-vel kötött bérleti 
szerződést az év végéig hosszabbítsa meg. 
 
 6./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A felújítást a cég a részükre nyújtott költségvetés terhére szeretné 
elvégezni. Ha ezt elvégzik, kérik, hogy a szerződés öt évig legyen érvényes.  
 
 7./ Erdélyi Antal jegyző: 
 
 Ebben az esetben nem javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását. 
 
 8./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Javasolta, hogy nézzék meg pontosan a pályázati kiírást, mi a 
megvalósítási határidő, lehet, hogy belefér egy egyeztetés.  
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

183/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület felkéri a Városgondnokságot, hogy az 
Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Kft-vel a tulajdonát 
képező Celldömölk Sági u. 111. szám alatti ingatlanra 2013. 
december 31-éig hosszabbítsa meg a bérleti szerződést. 
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 Javasolta, hogy a lehetőségeket, ennek részleteit, munkaértekezleten 
beszéljék meg. A Városgondnokság az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Kft-vel kötött bérleti 
szerződést az év végéig hosszabbítsa meg. 
 
 6./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A felújítást a cég a részükre nyújtott költségvetés terhére szeretné 
elvégezni. Ha ezt elvégzik, kérik, hogy a szerződés öt évig legyen érvényes.  
 
 7./ Erdélyi Antal jegyző: 
 
 Ebben az esetben nem javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását. 
 
 8./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Javasolta, hogy nézzék meg pontosan a pályázati kiírást, mi a 
megvalósítási határidő, lehet, hogy belefér egy egyeztetés.  
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

183/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület felkéri a Városgondnokságot, hogy az 
Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Kft-vel a tulajdonát 
képező Celldömölk Sági u. 111. szám alatti ingatlanra 2013. 
december 31-éig hosszabbítsa meg a bérleti szerződést. 
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2. A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot, hogy kérjen 
árajánlatot az Alsósági Tagiskola ebédlője feletti szerkezetkész 
területen a könyvtár kialakítására. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja 

meg, az Alsósági Tagiskola volt alsó tagozatos épületében 
elhelyezhető-e mindkét megváltozott munkaképességűeket 
foglalkoztató egység, amennyiben nem, hozzájárulását adja a Béke u. 
6. szám alatti ingatlan vizesblokkjának felújításához. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Erdélyi Antal részönkormányzat vezető 
  Bakó István igazgató 
     
Határidő:  azonnal, illetve 2013. december 31. 

 
 
 19./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztatás fakivágási ügyekről. 
 

 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
HOZZÁSZÓLÁS: 

 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy a Vasvári Pál utcában ahol a fák gyökerei megrongálták a 
járdát törjék fel az aszfaltot és készítsenek kavicsozott járdát. Ha szükséges a Városgondnokság vegye 
igénybe a Kemenesvíz Kft. segítségét. 
 
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

184/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. 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 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Városgondnokságot, hogy a Vasvári Pál 
utcában a fák gyökérzetétől megrongálódott járda kerüljön feltörésre 
és kijavításra. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Bakó István igazgató 
     
Határidő:  azonnal 
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Dr. Kovács Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 
 20./ NAPIRENDI PONT: 
 

KMKK közterület használati kérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
 1./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Ennél a napirendi pontnál tervezte, hogy a szüreti napok 
összefüggésében szól a pagnaccoi látogatásról. A Ság hegyi Szüreti Napokra meghívást kapnak a 
testvérvárosok. A szüreti felvonulást szebbé fogja tenni a pagnaccoi tánccsoport műsora, viszonozva a 
KMKK tánccsoportjának elmúlt három napban náluk tett látogatását. Készülnek a kulturális műsorra, Ságtól 
a művelődési házig végig kísérik, végig táncolják a szüreti felvonulást. Mostani látogatásuk nemcsak a 
néptánccsoport meghívásával függött össze, hanem azzal is, hogy meg kívánták ünnepelni a testvérvárosi 
szerződés huszadik évfordulóját. Szeretnék, ha a szüreti napok alkalmával sor kerülne a kapcsolat 
megerősítésére. Nagyon szép vendéglátásban volt részük, megemlékeztek a húsz évről, itt megtartott 
rendezvényekről. Elmondták, hogy Pagnacco egy kisebb város, az itt tapasztalt rendezvényeket próbálták 
meg átültetni. Ugyanazokat a rendezvényeket próbálták olaszos formájában megtartani, mint amit 
Celldömölkön tapasztaltak. A többi testvértelepülés is képviselteti magát, szép szüreti programok lettek 
összeállítva. Kérik a lakosságot, hogy tájékozódjanak és minél többen jöjjenek el erre a szép, kiemelt városi 
rendezvényre. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy a felvonulás színesebbé tétele érdekében vonjanak be civil 
szervezeteket, sportolókat, vállalják, hogy végigvonulnak. Időben jelenjenek meg a pontos programok, hogy 
a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon. 
 
 A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

185/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület engedélyezi a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár ingyenes közterület használatát az alábbi időpontokban az 
alábbi helyszíneken: 
 
 2013. szeptember 27. (péntek) 16.00 – 24.00 óráig KMKK előtti 

téren, szabadtéri rendezvények lebonyolítása. 
 2013. szeptember 28. (szombat) 14.00-24.00 óráig KMKK előtti 

téren, szabadtéri rendezvények lebonyolítása. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  
Határidő:  azonnal 
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szerződés huszadik évfordulóját. Szeretnék, ha a szüreti napok alkalmával sor kerülne a kapcsolat 
megerősítésére. Nagyon szép vendéglátásban volt részük, megemlékeztek a húsz évről, itt megtartott 
rendezvényekről. Elmondták, hogy Pagnacco egy kisebb város, az itt tapasztalt rendezvényeket próbálták 
meg átültetni. Ugyanazokat a rendezvényeket próbálták olaszos formájában megtartani, mint amit 
Celldömölkön tapasztaltak. A többi testvértelepülés is képviselteti magát, szép szüreti programok lettek 
összeállítva. Kérik a lakosságot, hogy tájékozódjanak és minél többen jöjjenek el erre a szép, kiemelt városi 
rendezvényre. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy a felvonulás színesebbé tétele érdekében vonjanak be civil 
szervezeteket, sportolókat, vállalják, hogy végigvonulnak. Időben jelenjenek meg a pontos programok, hogy 
a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon. 
 
 A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

185/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület engedélyezi a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár ingyenes közterület használatát az alábbi időpontokban az 
alábbi helyszíneken: 
 
 2013. szeptember 27. (péntek) 16.00 – 24.00 óráig KMKK előtti 

téren, szabadtéri rendezvények lebonyolítása. 
 2013. szeptember 28. (szombat) 14.00-24.00 óráig KMKK előtti 

téren, szabadtéri rendezvények lebonyolítása. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  
Határidő:  azonnal 
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Dr. Kovács Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 
 20./ NAPIRENDI PONT: 
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 Előadó: Fehér László polgármester 
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Felelős:   Fehér László polgármester 
  
Határidő:  azonnal 
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 21./ NAPIRENDI PONT: 
 

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség közterület használati kérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 

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

186/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület engedélyezi a Sárvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség részére az ingyenes közterület használatot 2013. október 26-
án Celldömölkön az Ifjúság téri parkolóban, illetve a KMKK előtti téren a 
Kemenesaljai Mentőcsoport eskütétele és rendszerbeállító gyakorlat 
lebonyolításának időtartamára. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 22./ NAPIRENDI PONT: 
 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a Képviselő-testület a korábbi években is csatlakozott az 
ösztöndíj pályázathoz. Erre az idén is van lehetőség, szeptember 9-én írták ki a pályázatot. Több panasz 
érkezett szülők, hallgatók részéről, hogy egy összegben kapták meg augusztusban az ösztöndíjat. Az iskola 
azt mondta nekik, hogy ennek oka az, hogy az önkormányzat nem utalta el a pénzösszeget. Ez a 
tájékoztatás nem igaz, január végén a jogszabályi előírásoknak megfelelően egy összegben az 
önkormányzat átutalta a támogatáskezelőnek az összeget. Ha ezt nem tette volna meg az önkormányzat, 
kizárásra került volna a pályázatból a celldömölki önkormányzat. A kifizetésről az oktatási intézmények 
egyedileg döntenek, erre az önkormányzatnak nincs is ráhatása. Leszögezte, hogy Celldömölk Város 
Önkormányzata minden fizetési kötelezettségének eleget tett.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az előző évekhez hasonlóan most 
is csatlakozzanak az ösztöndíjpályázathoz 3 millió forinttal. 



27 
 

 
 
 21./ NAPIRENDI PONT: 
 

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség közterület használati kérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 

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

186/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület engedélyezi a Sárvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség részére az ingyenes közterület használatot 2013. október 26-
án Celldömölkön az Ifjúság téri parkolóban, illetve a KMKK előtti téren a 
Kemenesaljai Mentőcsoport eskütétele és rendszerbeállító gyakorlat 
lebonyolításának időtartamára. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 22./ NAPIRENDI PONT: 
 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a Képviselő-testület a korábbi években is csatlakozott az 
ösztöndíj pályázathoz. Erre az idén is van lehetőség, szeptember 9-én írták ki a pályázatot. Több panasz 
érkezett szülők, hallgatók részéről, hogy egy összegben kapták meg augusztusban az ösztöndíjat. Az iskola 
azt mondta nekik, hogy ennek oka az, hogy az önkormányzat nem utalta el a pénzösszeget. Ez a 
tájékoztatás nem igaz, január végén a jogszabályi előírásoknak megfelelően egy összegben az 
önkormányzat átutalta a támogatáskezelőnek az összeget. Ha ezt nem tette volna meg az önkormányzat, 
kizárásra került volna a pályázatból a celldömölki önkormányzat. A kifizetésről az oktatási intézmények 
egyedileg döntenek, erre az önkormányzatnak nincs is ráhatása. Leszögezte, hogy Celldömölk Város 
Önkormányzata minden fizetési kötelezettségének eleget tett.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az előző évekhez hasonlóan most 
is csatlakozzanak az ösztöndíjpályázathoz 3 millió forinttal. 



27 
 

 
 
 21./ NAPIRENDI PONT: 
 

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség közterület használati kérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 

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

186/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület engedélyezi a Sárvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség részére az ingyenes közterület használatot 2013. október 26-
án Celldömölkön az Ifjúság téri parkolóban, illetve a KMKK előtti téren a 
Kemenesaljai Mentőcsoport eskütétele és rendszerbeállító gyakorlat 
lebonyolításának időtartamára. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 22./ NAPIRENDI PONT: 
 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a Képviselő-testület a korábbi években is csatlakozott az 
ösztöndíj pályázathoz. Erre az idén is van lehetőség, szeptember 9-én írták ki a pályázatot. Több panasz 
érkezett szülők, hallgatók részéről, hogy egy összegben kapták meg augusztusban az ösztöndíjat. Az iskola 
azt mondta nekik, hogy ennek oka az, hogy az önkormányzat nem utalta el a pénzösszeget. Ez a 
tájékoztatás nem igaz, január végén a jogszabályi előírásoknak megfelelően egy összegben az 
önkormányzat átutalta a támogatáskezelőnek az összeget. Ha ezt nem tette volna meg az önkormányzat, 
kizárásra került volna a pályázatból a celldömölki önkormányzat. A kifizetésről az oktatási intézmények 
egyedileg döntenek, erre az önkormányzatnak nincs is ráhatása. Leszögezte, hogy Celldömölk Város 
Önkormányzata minden fizetési kötelezettségének eleget tett.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az előző évekhez hasonlóan most 
is csatlakozzanak az ösztöndíjpályázathoz 3 millió forinttal. 



27 
 

 
 
 21./ NAPIRENDI PONT: 
 

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség közterület használati kérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 

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

186/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület engedélyezi a Sárvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség részére az ingyenes közterület használatot 2013. október 26-
án Celldömölkön az Ifjúság téri parkolóban, illetve a KMKK előtti téren a 
Kemenesaljai Mentőcsoport eskütétele és rendszerbeállító gyakorlat 
lebonyolításának időtartamára. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 22./ NAPIRENDI PONT: 
 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a Képviselő-testület a korábbi években is csatlakozott az 
ösztöndíj pályázathoz. Erre az idén is van lehetőség, szeptember 9-én írták ki a pályázatot. Több panasz 
érkezett szülők, hallgatók részéről, hogy egy összegben kapták meg augusztusban az ösztöndíjat. Az iskola 
azt mondta nekik, hogy ennek oka az, hogy az önkormányzat nem utalta el a pénzösszeget. Ez a 
tájékoztatás nem igaz, január végén a jogszabályi előírásoknak megfelelően egy összegben az 
önkormányzat átutalta a támogatáskezelőnek az összeget. Ha ezt nem tette volna meg az önkormányzat, 
kizárásra került volna a pályázatból a celldömölki önkormányzat. A kifizetésről az oktatási intézmények 
egyedileg döntenek, erre az önkormányzatnak nincs is ráhatása. Leszögezte, hogy Celldömölk Város 
Önkormányzata minden fizetési kötelezettségének eleget tett.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az előző évekhez hasonlóan most 
is csatlakozzanak az ösztöndíjpályázathoz 3 millió forinttal. 



28 
 

 
 3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A pályázatot október 14-éig kell kiírni. Megjelentetik a hirdetőtáblán, az Új 
Kemenesaljában. A benyújtásnak a határideje november 15-e. A beadott pályázatokat a Humán 
Szolgáltatások Bizottságának kell elbírálni úgy, hogy a bírálati döntést 2013. december 14-ig rögzíteni kell 
az EPER-Bursa rendszerben. Az önkormányzat december 20-ig elektronikus vagy postai úton értesíti a 
pályázókat a döntésről. 
 
 4./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Hozzáfűzte, hogy amikor azt mondják, hogy a költségvetésből a Bursa 
ösztöndíjpályázatra elkülönített pénzösszegből maradvány keletkezett az nem azért van, mert nem utalta el 
az önkormányzat, hanem a támogatott nem vette igénybe, nem teljesítette a félévet a hallgató.  
 
 A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

187/2013.(IX.11.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeiben a települési önkormányzatok számára 
meghatározottakat, s csatlakozik a 2014. évi fordulóhoz. 
 

2. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 
2014. évi költségvetésében 3 millió forintot biztosít. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 Fehér László polgármester: 
  
 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 
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Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeiben a települési önkormányzatok számára 
meghatározottakat, s csatlakozik a 2014. évi fordulóhoz. 
 

2. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 
2014. évi költségvetésében 3 millió forintot biztosít. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 Fehér László polgármester: 
  
 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 
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 3./ Farkas Gábor jegyző: 
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az EPER-Bursa rendszerben. Az önkormányzat december 20-ig elektronikus vagy postai úton értesíti a 
pályázókat a döntésről. 
 
 4./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
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2. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjak támogatására a 
2014. évi költségvetésében 3 millió forintot biztosít. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 

 
 
 Fehér László polgármester: 
  
 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 

 
  


