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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 
október 3-án 1300 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Erdélyi Antal, Horváth 
Melinda, Karádi Mihály, Dr. Kovács Zoltán, Lukács Erzsébet, Nagyné Ferencz Mirtill, Söptei Józsefné, Dr. 
Várnai Levente képviselők, Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt:   
 
 Budai Bernadett képviselő 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Bakó István – a Városgondnokság igazgatója, Pálné Horváth Mária – a 
KMKK igazgatója, Grünwald Stefánia – a Kemenes Vulkánpark igazgatója, Dummel Ottó – műszaki 
irodavezető, Kiss Lilla – pénzügyi iroda vezetője, Finta Krisztián köztisztviselő, 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./ „Közösségi közlekedés fejlesztése a Celldömölki kistérségben” című 
projekt keretein belül autóbusz pályaudvar használati szerződése. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
2./ Útépítési ügyek (Óvoda köz). 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ „Tulipán fesztivál”. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
4./ Soltis Lajos Színház támogatási kérelme épület felújításához. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
5./  Népjóléti Szolgálat hozzájárulási kérelme eszközbeszerzéshez és 

gépkocsi vásárlásához. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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6./ A Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv (továbbiakban: településrendezési eszközök) 
három részterületét érintő módosításának eljárása során beérkezett 
vélemények elfogadása. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 

Az ülés elején nem tartózkodott az ülésteremben Horváth Melinda, Dr. Kovács Zoltán, Söptei Józsefné 
képviselő.  
 
 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

„Közösségi közlekedés fejlesztése a Celldömölki kistérségben” című 
projekt keretein belül autóbusz pályaudvar használati szerződése. 

 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 

HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
    1./ Fehér László polgármester: 
 

   Emlékeztette a Képviselő-testületet a pár évvel ezelőtt a partnerekkel 
együtt (MÁV, Volán, önkormányzatok) beadott pályázatra, mely a celldömölki állomás rendbetételét, 
állomáson belüli illemhelyek felújítását, Volán részére helyiségek kialakítását, busz pályaudvar és környező 
parkolók rendbetételét tartalmazta. Ez komoly összegű pályázat volt, közel 300 millió forint értékű. Ez a 
pályázat nem nyert támogatást. Most a régióban újból kiírásra került, maximum bruttó 200 millió forintban 
határozták meg. Megkérte Dummel Ottó műszaki irodavezetőt, hogy a pályázat főbb dolgait ismertesse. 
 
Söptei Józsefné alpolgármester megérkezett a Képviselő-testület ülésére. 
 
    2./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
    Elmondta, hogy a közelmúltban kapta meg az önkormányzat, hogy 
tartaléklistáról beemelték a pályázatot, 200 millió forint értékű szerződés megkötése előtt állnak. Több 
partnerrel, köztük két naggyal – MÁV, Volán – gesztor önkormányzattal a konzorciumi tagok, és öt kisebb 
település – Boba, Nagysimonyi, Kemenesmihályfa, Ostffyasszonyfa, Nemeskocs – konzorciumi partner. 
Speciális kiírás miatt volt rájuk szükség, nem az autók parkolásával foglalkozott elsősorban, hanem inkább a 
kerékpáros közlekedést részesítette előnyben. Szerepelni kellett kerékpárút építésnek, illetve ezeken a 
településeken Celldömölkön kívül kerékpár elhelyezési lehetőségek kialakítása MÁV, illetve Volán 
pályaudvarok mellett. Az önkormányzat két programelemben elsődleges, egyik a Kossuth utca a Budai Nagy 
Antal utcától az állomásig, mindkét oldalon készülne új térburkolat (hasonlóan a korábbi városban 
alkalmazott anyaggal), egyik oldalon kerékpáros sáv is kialakításra kerül, valamint a rendelőintézettel 
szemközti oldalon parkoló-állások kerülnek kialakításra. A vasútállomás előtti terület, ahol a Volán buszok 
mozognak a Volán programrésze lett. Itt szintén akadálymentes parkolók, térburkolat kerül kialakításra. A 
’80-as évek elején készült ez a pályaudvar, szegélyek elhasználódtak. Felújítás jellegű dolog fog itt történni. 
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Az önkormányzat másik nagy projektrésze a Rákóczi utca torkolatában lévő parkolók rendbetétele, amely 
kezdetleges módon van kialakítva, használata nehézkes, nem tudja azt a kapacitást biztosítani, mint 
amennyit a terület megengedne, intenzívebb kihasználás lehetséges. Megnövelik a parkolási lehetőséget 
amellett, hogy normalizálják a térburkolatot. A MÁV része az állomás épületén belüli felújítás, az egész 
épület felújítása milliárdos nagyságrendű lenne. Ahol a közönség-forgalmi részek zajlódnak – váróterem, új 
WC-csoportot kap, akadálymentes megközelítése a peronoknak. Az állomás épületébe beköltözne a Volán 
pihenő helyiség, Volán jegypénztár. Gyakorlatilag egy csarnokban, egy helyiségben várnának a MÁV, Volán 
járataira, vásárolnák meg mindkettőhöz a jegyeket. Mindkét cégnek lesz külön-külön informatikai 
megújulása, lesz olyan információ kontakt, ahol vasút, volán menetrendje, aktuális járatok késése, érkezése 
nyomon követhető lesz. Ez a teljes program, két héten belül a támogatási szerződés aláírásával meg tudják 
kezdeni. Rendelkeznek építési engedéllyel, MÁV-nál építési engedély módosítása szükséges, emiatt a 
kivitelezés hátrébb fog csúszni, jövő év augusztus 31-ig elvégzik, önkormányzati elemeket hamarabb 
kivitelezhetik. Télen megtörténhet a közbeszerzési eljárás lefolytatása, tavasszal mindkét területen 
megkezdődhetnek a kivitelezési munkák. A Vasi Volán projektrésze a buszpályaudvar felújítása, amely 
Celldömölk Város Önkormányzatának tulajdonában van. A támogatás igénybevételének feltétele a 
tulajdonviszonyok igazolása, amelyet a tulajdonosi hozzájáruláson túl egy, a fenntartási időszak végéig 
birtoklási jogot igazoló és használatot biztosító szerződéssel kell alátámasztani. Ezért kell velük használati 
szerződést kötni. Nem akarnak többletterhet róni rájuk az eddigiekhez képest, nem szeretnének jogot 
visszavenni maguknak.  
 
Horváth Melinda és Dr. Kovács Zoltán képviselők megérkeztek a Képviselő-testület ülésére. 
 
    3./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
    Kihangsúlyozta, hogy az előző pályázat összeállítását követő tervezési, 
engedélyeztetési folyamatban komoly munkát végzett a műszaki iroda, ennek köszönhető, hogy a 
támogatási szerződés aláírása után megkezdődhetnek a közbeszerzések és kivitelezések az 
önkormányzatot illető munkanemekben. Ezek a Kossuth utcai parkoló és az állomás előtti tér egy részének 
megújulása. A Képviselő-testület nevében megköszönte munkájukat, hogy olyan építési engedélyekkel 
rendelkeznek, amit az elmúlt időszakban sikerült beszerezni, ami lehetővé teszi a minél hamarabbi 
kivitelezés megkezdését. 
 
    4./ Fehér László polgármester: 
 
    Hozzáfűzte, hogy az E-ON Vas megyei igazgatójával egyeztetett, 
próbálják úgy összekapcsolni az ütemezést, hogy a Kossuth Utcán lennének olyan vezetékcserék részükről, 
hogy ezt elvégzik előbb, az E-ON is részt venne a felújításban. Így négy partner munkáját kell 
összehangolni. Örül, hogy sikeres lett a pályázat, igaz egyharmad költséggel kisebb lett, partnerenként 50-
60 millió forintos beruházás lesz. Megpróbálják a MÁV vezetésével felvenni a kapcsolatot, hogy a 
pályázaton felül részt vennének-e az épület további felújításában.  
  
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

189/2013.(X.03.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja a 
Vasi Volán Zrt. részére a 811/1 hrsz-ú ingatlanon kiépített 
buszpályaudvar részén „Közösségi közlekedés fejlesztése a 
Celldömölki kistérségben” című NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0004 
azonosító számú pályázat megvalósításához és a fenntartásához. 
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A Képviselő-testület hozzájárul a terület Vasi Volán Zrt. részére történő 
használatba adásához és felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozat, majd az ingatlan használati szerződésének 
aláírására. 

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
     
Határidő:  azonnal 
 

 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

Útépítési ügyek (Óvoda köz). 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
  
Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Emlékeztetett arra, hogy az Óvoda köz rendbe tételével már többször 
foglalkoztak. Első szakaszánál – ami az út kétharmada – a csapadékvíz elvezetés elkészült. Az óvoda felőli 
oldalán lenne másfél méter széles járda, mellette murva zúzalékos rész. A kerítést is rendbe kell tenni. A 
Kemenesvíz Kft-vel a csapadékvíz elvezetést az utolsó egyharmadban elkészíttetik és utána ugyanilyen 
járdaburkolatot lehet készíteni. A bölcsőde felől van egy elég nagy tér, ami nincs rendezve. Kérte a műszaki 
iroda vezetőjét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet az elképzelésekről.  
 
 2./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy elkészítették az útszakasz tervét. A Vasvári Pál utcából az 
Óvoda köz irányába befordulva, ezt keresztezi a kapu irányából kijövő járda, bölcsőde járda, annak teljes 
szélességű térburkolás, kiemelt minőségben, ott egy vegyes forgalmú út van. Gyalogos forgalom van és 
autó is érkezhet. Az a térkő lenne, amelyet a városközpontban alkalmaztak. A kapuszín házat építő 
vállalkozó mészkő burkolatot helyezett el, annak az ára kétszerese lenne ehhez a térkőhöz képest. Eredeti 
tervek szerint teljes szélességben folytatódna a kórház irányába. Ezt anyagi okok miatt leredukálnák, hogy 
az óvoda mellett lenne másfél méter széles térkővel lerakott járda, maradék területet murvával 
kiegyenlítenék. Bizonyos vizuális értelemben elkülönítik az autós, gyalogos forgalmat. Ezen a szakaszon 
szokványos 10x20-as szürke térkővel folytatnák a kiépítést. Teljes szélességű útra van egy kivitelezői 
árajánlat, ami bruttó 12,5 millió forint. Ebből durván 6,5 millió forint az anyag, 3-3,5 millió forint a munkadíj 
költsége, erre rakódik az Áfa. Ha figyelembe veszik, hogy keskenyebb szélességben valósul meg, 6 millió 
forint körüli anyagot kell számítani. Szegélyek készülnének, Ckt alappal, térkő ára, földmunka ára, ami díj 
oldalt erősítené, mintegy 5 millió forint költség, áfásan 6-6,5 millió forintos összeg. A Városgondnoksággal 
végeztetnék a jelentősebb munkákat, illetve be kívánnák vonni a korábbi projektben résztvevő céget, aki 
térítésmentesen dolgozna. Lerakna bizonyos mennyiségű térkövet, így tudnák lejjebb vinni a bekerülési 
költséget.  Növelné a költségeket az óvoda és bölcsőde kerítésének rendbetétele. Ezért javasolták a 8 millió 
forint biztosítását. 
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 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Azért magas ez a szám, mert a bölcsőde előtti járdaszakaszt, illetve a 
kapuszíntől jövő terület elég nagy, annak a burkolása más térkővel történne. Ennek a munkának az idén 
meg kellene kezdődni. 
 
 4./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 A határozati javaslat úgy szólt, hogy a Képviselő-testület hagyjon jóvá 
8.000.000,-Ft előirányzati keretet, de nincs megnevezve, hogy minek a terhére. Az első három negyedév telt 
el a gazdálkodásra vonatkozóan. Működési és fejlesztési tartalékkal gazdálkodni kellene. Ha figyelembe 
veszi, hogy milyen döntések várhatóak, a működési tartalék 3.494.000,-Ft-ra csökken. A fejlesztési 
tartalékban csak a KMKK Art-mozira beadott pályázatra van fedezet. Ha az a szándéka a Képviselő-
testületnek, hogy 2013-ban szeretné megvalósítani ezt a fejlesztést, jóval szűkebb keretet szabjon meg, 
vagy olyan konstrukcióban, hogy egy része 2014-ben kerüljön kivitelezésre és kifizetésre. Nem tudják még, 
hogy az önhiki pályázat sikeres lesz-e, vagy sem. 
 
 5./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Örül, hogy eddig eljutottak, sokat küszködtek, hogy ezen az útszakaszon 
egy szilárd burkolatú járda megépüljön. Úgy emlékszik, hogy az ehhez szükséges térkő mennyisége 
megvan a gimnázium, illetve Városgondnokság udvarán. Ezzel lényegesen tudnák az anyagköltséget 
csökkenteni. A keskeny szakasznak javasolja a végleges megoldását. Felhívta a figyelmet, hogy ott a 
megállni tilos táblát és súlykorlátozó táblát ki kellene tenni.  
 
 6./ Lukács Erzsébet képviselő: 
 
 Úgy emlékszik, hogy a Szentháromság téren felszedett térkő volt szánva 
az Óvoda közre. 
 
 7./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Emlékeztetett arra, hogy valóban így volt, hogy a Szentháromság térnél 
felszedettek lettek figyelembe véve mindaddig, amíg ki nem derítették, hogy a teljes szélességében kell 
leburkolni és ahhoz nem lett volna elegendő. Ennek ellenére úgy érzi, hogy az Óvoda köz járdáját meg kell 
csinálni. Azzal vitatkozna, hogy a városközpontban elhelyezett térkővel kell burkolni, nem olyan frekventált 
helyen van. Nem szoktak csalatkozni, ha a Városgondnokságot megbízzák, hogy szerezzen be még 
ajánlatokat, nem kétségbe vonva a műszaki iroda költségbecslését. Számtalanszor bizonyította az élet, ha 
versenyhelyzet van, lényegesen olcsóbb ajánlatokat kapnak. A sárvári vállalkozó is végez munkát, akinek 
munkadíj kifizetés nélküli kötelezettsége van. Javasolta, hogy az összeg 50 százalékát irányozza elő erre az 
évre a Képviselő-testület. A Városgondnokság kimutatott költségeit vennék figyelembe, biztos, hogy a 
munka megkezdhető. Amennyiben ezt túllépi, az év végén el tudják dönteni, hogy ez évi, vagy jövő évi 
költségvetésből fogják pótolni.  
 
 8./ Fehér László polgármester: 
 
 Jól emlékeznek a képviselők, azzal indultak el, hogy az Óvoda közbe 
próbálják lerakni a Szentháromság téren felszedett díszköveket. Sokan meg is keresték, hogy meg 
szeretnék venni. Eredeti terv szerint teljes szélességében le lett volna burkolva, amihez nem lett volna elég. 
Az alsósági képviselők azonnal reagáltak, ha oda nem elég, Ságon alakítsanak ki parkolót, egy része 
elfogyott. Van díszkő, de nem annyi. Meg kell nézni, hogy hány négyzetméter és hol lehet felhasználni 
kisebb helyre. A Leier cég vezetőjével két nappal ezelőtt egyeztetett az extrém sportot űzők részére elemek 
legyártása ügyében, megemlítette akkor neki, hogy a városban lenne egy-pár dolog. Megnézik, hogy 
tudnak-e kedvezményes ajánlatot adni. 
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 9./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Szólt arról, hogy veszélyes helyzet teremtődött a bölcsőde előtt 
reggelente. Az Euro Family boltba árut szállító kamionok jönnek be, a szülőknek gondot okoz a gyerekeket 
átjuttatni egyik helyről a másikra. A parkolókat elfoglalják a Pannon Pipics és Borsodi sör autói. A bölcsőde 
előtt sokszor káosz alakul ki. Kérte, hogy ne engedjék meg, hogy az Euro Family bolt áru-feltöltése hátulról 
történjen, mert életveszélyes helyzet teremtődött ott. Igen örülne, ha az Óvoda köz járdája elkészülni, sok 
kisgyerekes szülő, temetőbe, kórházba menő idősek is ott közlekednek.  
 
 10./ Fehér László polgármester: 
 
 Képviselő Asszony által felvetett problémára reagálva elmondta, hogy 
azoknak a boltoknak az áruellátását biztosítani kell. Két lehetőség van, vagy bemennek a bölcsőde felől, 
vagy bemennek a Szentháromság térre, de akkor ott biztos forgalmi dugót okoznak. Véleménye szerint ezt 
nem a Képviselő-testületnek kellene eldönteni, a műszaki irodavezető, városvezetés tárgyalni tud a 
környező boltosokkal. Azért tudják olcsón adni az áruikat, mert központilag indítják el az áru feltöltést. Olyan 
helyzetet sem szeretne kialakítani, hogy a tiltás következményeként bezárják a boltot, mert a 
kisjövedelműeknek ez jó lehetőség.  
 
 11./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Javasolta, hogy külön bizottság vizsgálja meg, olyant el tud képzelni, hogy 
a behajtás időpontját korlátozzák.  
 
 12./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
 Az a bizonyos tér, amelyet másféle kővel akarnak leburkolni, megoldást 
ad a problémára, nagyobb lesz a burkolat felülete, könnyebben elférnek a járdán a gyalogosok, 
kerékpárosok, könnyebb lesz a helyzet a térburkolás után. 
 
 13./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Ő is támogatja az Óvoda köz járdájának a kivitelezését, csak sokallja 8 
millió forintot, hisz nem sok házról van szó.  
 
 14./ Fehér László polgármester: 
 
 Négyzetméterben nem a járda a nagyobb terület, hanem előtte a bölcsőde 
felől van egy nagy tér, amit teljes egészében le kell burkolni. Véleménye szerint még most az ősszel el kell 
kezdeni, több száz embert érint.  
  
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

190/2013.(X.03.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot – a Műszaki Iroda 
irányítása mellett – az Óvoda köz első ütemének térburkolási 
feladataival, illetve az érintett szakaszon a Városi Bölcsőde és a Városi 
Óvoda kerítésének újraépítésével. A feladatra tételes elszámolás 
mellett 2013. évre 4.000.000 forint előirányzati keretet hagy jóvá. 
Szükség esetén a feladat elvégzéséhez szükséges összeget a 2014. 
évi költségvetésből pótolják. 
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Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István igazgató 
     
Határidő:  azonnal 
 
 

 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

„Tulipán fesztivál”. 
 
Előadó: Fehér László polgármester 
 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Hollandiai kapcsolat révén lehetőség nyílik kedvezményes 
tulipánhagymák vásárlására. Náluk nagy hagyománya van a tulipánültetésnek és ehhez kapcsolódó 
rendezvénynek. A Hollandiában és Celldömölkön sokat tartózkodó Piri Zoltán kérdezte, hogy nálunk miért 
nincs ilyen, neki jó kapcsolatai vannak. A Városgondnokság, kertészmérnök iránymutatásával ezeket a 
városközpontban, lakóterületeken el lehet ültetni. Lehet, hogy a lakók más virágot is elültetnének, 
virágosabb utcák lennének. Szebb és komfortosabb lesz a város, ez a lényege. Mind a tizenegy képviselőt 
ebbe a munkába be kell vonni. 
 
 2./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Ehhez a napirendhez kapcsolódva kérte, hogy a Kemenes Vulkánpark 
körüli területet tegyék szebbé, ültessenek fákat, virágokat. 
 
 3./ Fehér László polgármester: 
 
 Az intézményvezető asszony már felkereste, hogy ősszel fákat, bokrokat 
kellene ültetni. A pénzügyi terv alakulását meg kell várni. Sokkal nagyobb költsége lesz a földmunkának, 
mivel arra a területre rengeteg törmeléket hordtak. Úgy lehetne elültetni bármit, ha a törmeléket elhordják és 
feltöltik földdel. 
 
 4./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Az előirányzott összegből körülbelül 20-30 ezer hagyma érkezhetne 
Celldömölkre. Azt a javaslatot kapták, hogy ezt két részre osztanák. Egy részét mindenképpen a 
körzetekben a lakosság közreműködésével kellene elültetni. Ennek közösség-kovácsoló ereje van, jobban 
megőrzik a virágokat, egymás munkáját jobban fogják értékelni. Másik részével a Városgondnokság 
virágosítaná a köztereket. Ez az összeg tartalmazza a szállítást, ültetéshez szükséges segédanyagokat is. 
Szép lenne a város, tavasszal az egyik legszebb virág nyílna. Lehetne mellé olyan rendezvényt tenni, ami 
igazi fesztiválhangulatot jelentene tavasszal a városban. Abban a körzetben a civil lakosság vállalhatja a 
Vulkánpark környékének virágosítását, ha nem sikerül összefogni a lakosságot, akkor a Városgondnokság 
fogja elültetni. Kérte, hogy vegyék át azokat a szép szokásokat külföldről, amelyek ott jól beváltak. Akár a 
szülői munkaközösségek az iskola körzetében az ott lévő virágágyásokba elültethetik a hagymákat. Az 
ünnepi évnek egyik része lehetne a tulipán fesztivál. Kiemelt rendezvények között célszerű lenne a KMKK-
nak kezelni, a Vulkánpark rendezvényeit ebbe maximálisan be kell vonni. 
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 5./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Megszűnt a vasúti kertészet, de ott sok tuja, csemetenövény van. 
Érdemes lenne megnézni, hogy onnan bokrokat, kisebb facsemetéket nem lehet-e áttelepíteni a 
Vulkánparkhoz. 
 
 6./ Grünwald Stefánia, a Kemenes Vulkánpark igazgatója: 
 
 Polgármester úr említette, hogy a fásítás napirenden van. Többször 
egyeztettek a tervezőkkel is, szívükön viselik a Vulkánpark sorsát, visszajárnak az intézménybe. El is 
készítettek már egy növényesítési tervet. Miután az épületet nívódíjra jelölték, kérték, hogy vegyék 
figyelembe az ő kérésüket, ha nem is teljes mértékben. Ősi magyar fafajtákat tartalmaz, amelyek eredetileg 
is Magyarországon éltek. Tíz-tizenöt éves előnevelt fákat tartalmaz, körülbelül 200-300 ezer forint értékkel. 
Ezeket lehetne elültetni amennyiben a talajt alkalmassá tudnák tenni. Ehhez gépi munka szükséges, az 
ültetéshez tudnának társadalmi munkát szervezni. A tulipán fesztivált abszolút módon tudja támogatni, az 
előterjesztést látva kollégáival már utána néztek hollandiai, amerikai fesztiváloknak. Sok fantáziát lát benne, 
minél előbb neki kellene állni ennek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tulipánok 2-3 hétig virágoznak, azok 
helyére a levirágzást követően másnak kell kerülni, ebben kellene a lakosság segítségét kérni, hogy olyan 
egynyári, vagy évelő növények kerüljenek, amelyek egész évben díszlenek. 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 Gratulált az intézményvezetőnek ahhoz a díjhoz, amelyet a múlt héten 
vehettek át. Kérte, hogy szóljon róla pár szót. 
 
 8./ Grünwald Stefánia, a Kemenes Vulkánpark igazgatója: 
 
 A Magyar Turizmus Zrt. és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium írt ki közös pályázatot, ami két kategóriában került meghirdetésre. Látogatóközpontok és 
tanösvények, és ökoturisztikai központok kategóriájában. A Kemenes Vulkánpark harmadik helyezést ért el, 
a múlt héten Budapesten volt az ünnepélyes átadás. A celldömölki a legfiatalabb az összes látogatóközpont 
közül. Most léptek túl a 12 ezer látogató számot. 
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 Bízik, hogy a jövő évben a szervezőmunka eredményeként még több 
látogató lesz, ezt fokozni lehet. A megyei közgyűléssel nemrég volt egy németországi tartomány 
geoparkjának avatásán. A tartományi vezető – aki májusban járt Celldömölkön és megnézte a Vulkánparkot 
– szeretné felvenni a kapcsolatot, a Vulkánparkkal közös pályázat beadásában. A város a fejlesztés útjára 
lépett, ezen keresztül lehet pezsgő városban élni. 
 
 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

191/2013.(X.03.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület Hollandiából kedvezményes áron 
tulipánhagymákat vásárol 2013. őszén, egyúttal 2014. tavaszán 
„Tulipán fesztivál” rendezvényt tart. 
 

2. A Képviselő-testület a „Tulipán fesztivál” előkészítésével, 
lebonyolításával, megszervezésével megbízza a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtárat a Kemenes Vulkánpark 
közreműködésével.  
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3. A Képviselő-testület a tulipánhagymák vásárlásával és ültetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására a Városgondnokságot bízza meg, 
amelyhez 1.000.000,-Ft-ot biztosít az intézmény részére. 
 

Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Pálné Horváth Mária KMKK igazgatója 
  Grünwald Stefánia Kemenes Vulkánpark igazgatója 
  Bakó István Városgondnokság igazgatója 
     
Határidő:  azonnal 
 

 
 4./ NAPIRENDI PONT: 
 

Soltis Lajos Színház támogatási kérelme épület felújításához. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
  1./ Fehér László polgármester: 
 
 Megkereste a színház vezetője, hogy új cserepek, lécek kellenének. Arra 
tett ígéretet, ha 400 ezer forint hiányzik az önkormányzat támogatja, mert nem mindegy, hogy hogyan néz ki 
az épület. 
 
 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

192/2013.(X.03.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 
Soltis Lajos Színház kérelmét, hozzájárul az épület felújításához és 
2013. évi költségvetéséből 400.000,-Ft támogatást biztosít a volt mozi 
épületéhez az új cseréptető beszerzéséhez. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
       
Határidő:  azonnal 
 
 

 
 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

Népjóléti Szolgálat kérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyi irodavezető: 
 
 Elmondta, hogy a szerkezet átalakítási tartalékból 19.043.000 forintot kap 
Celldömölk Város Önkormányzata, első két részlet utalása megtörtént. A féléves beszámoló 
előterjesztésekor a testület döntött, hogy a kapott támogatást a Népjóléti Szolgálat használhatja fel a 
rendeletben előírt szolgáltatásokra. Viszont az önkormányzat zárolja a 2013. évi támogatást. Amikor az 
egyik napirendi pont kapcsán polgármester úr említette, hogy a működési tartalék nőhet, erről van szó. 
9.163.000,-Ft nettó támogatása a Népjóléti Szolgálatnak. A 9.163.000,-Ft-ot a BM rendeletben előírt 
feladatokra kell fordítani. Intézményvezető kéri, hogy nem a kapott támogatás, hanem saját bevételei 
terhére eszközbeszerzést (elektromos betegágyak, ágyrácsok, mosógép, mosogatógép, szárítógép), Idősek 
Klubjában ajtó, ablak beszerzését és beépítését, valamint egy kilenc személyes gépkocsi beszerzését 
szeretné elvégezni, amivel az ellátottak szállítását tudná megoldani. A jelenlegi gépkocsi többször elromlott, 
javítása rendkívül költséges. Jelezte az intézményvezető, ha külföldről hoznák be, jóval olcsóbb lenne. Azt 
javasolta, hogy a Képviselő-testület támogassa a Népjóléti Szolgálat kérését, viszont maga a beszerzés ne 
2013-ban, hanem a 2013. évi pénzmaradványból történjen. A működési költségek fedezete az elsődleges, 
utána történhet a felhalmozás. Mivel a felsoroltak beszerzése fontos, adjon rá a Képviselő-testület engedélyt 
annak függvényében, hogy pénzmaradványa hogyan alakul. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány lesz. 
A beszerzés 2014-ben induljon. Ezt azért tartotta fontosnak elmondani, mert decemberben tudják meg azt 
is, hogy az Önhiki pályázat nyert-e. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta a napirend levételét a tárgysorról. A pénzügyi irodavezető által 
előbb elmondottak szerint decemberben derül ki, hogy az intézménynek lesz-e és mennyi pénzmaradványa. 
Így ezt az előterjesztést megfelelő előkészítés után a soros ülésen tudják tárgyalni, és tudnak körültekintően 
dönteni. 
 
 3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Arról van szó, hogy az intézménynek van bevételi, kiadási oldala. A 
bevételi oldal úgy néz ki, hogy az intézmény meg tudja venni ezeket az eszközöket. Viszont a pénzügyi 
irodavezető arra hívta fel a figyelmet, nem biztos, hogy a bevételek úgy teljesülnek, ahogy most látják. Ha a 
Képviselő-testület jóváhagyja, január első napjaiban az intézményvezető kötelezettséget vállalhat. 
 
 8 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Képviselő-testület az 
előterjesztés tárgyalását levette a napirendről. 

 
 

 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 
Terv (továbbiakban: településrendezési eszközök) három részterületét 
érintő módosításának eljárása során beérkezett vélemények elfogadása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Dummel Ottó műszaki irodavezető: 
 
 Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 
településrendezési eszközök három részterületét érintő módosítását. Az eljárás véleményezési szakasza 
lezárult. A kormányrendelet szerint a beérkezett vélemények alapján a Képviselő-testületnek kell döntenie a 
vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról. Kéri ennek jóváhagyását. 
 
 A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

193/2013.(X.03.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Város 
Településrendezési Tervei (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terv) három részterületét érintő 
módosításának eljárása során beérkezett véleményeket megtárgyalta, 
a véleményeket az ezekre adott – a Műszaki Irodával előzetesen 
egyeztetett – tervezői válaszokkal együtt elfogadja. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
       
Határidő:  azonnal 
 
 
Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója: 

 
   Az Aradi Vértanúkra, a ’48-49-es hősökre, vértanúkra emlékező 

ünnepségre hívta a Képviselő-testület tagjait, a város lakosságát, melyet 2013. október 6-án 10 órai 
kezdettel tartanak a volt polgármesteri hivatal falán elhelyezett Széchenyi dombormű előtt. 
 
 
 Fehér László polgármester: 
  
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, a rendkívüli ülést bezárta.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester 

 
  


