
  
CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
 HIVATAL 
 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 
 

43/2013.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

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

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 
Celldömölk, 2013. március 26. 
 
 
 
 
 Farkas Gábor 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
 HIVATAL 
 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 
Celldömölk, 2013. március 26. 
 
 
 
 
 Farkas Gábor 
 jegyző 
 
 
 



 
CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
 HIVATAL 
 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
Celldömölk, 2013. március 26. 
 
 
 
 
 Farkas Gábor 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
 HIVATAL 
 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 
 

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

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

 
2. A Képviselő-testület a Kemenesaljai Művelődési Központ és 

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



 
3. A Képviselő-testület a Celldömölki Városi Óvoda alapító 

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

4. A Képviselő-testület a Népjóléti Szolgálat alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A Népjóléti Szolgálat alapító okirata 
 
Bevezetővel kerül ellátásra, mely a következő: 
 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 1990. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 8./ 
pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti tartalommal az 
alábbi alapító okiratot adja ki. 
 
Az alapító okirat 5.) pontjában a szakmai alaptevékenységek 6 
pozíciós szakfeladatai után a tevékenységeket kifejező (1) kódok 
törlésre kerültek. 



 
A 856012 korai fejlesztés gondozás 2013. január 1-jével kikerült a 
szakmai alaptevékenység és a szöveges meghatározás közül, ami 
átvezetésre került. 
 
5.) pontjában az alaptevékenységek szöveges felsorolása közé 
bekerül a „Sümeg kistérség” kifejezés.  
A működési engedély 2013. március 1-től szól. 
 
13.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Celldömölki Közös 
Önkormányzati Hivatal (9500 Celldömölk, városháza tér 1.) látja el. 
 
Záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
Az alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Népjóléti Szolgálat 2012. 
november 28. napján kelt C/5934/2/2012. számú egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Módosító okiratot Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 46/4/2013.(III.26.) számú határozatával elfogadta. 
 

5. A Képviselő-testület a Városgondnokság alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A Városgondnokság alapító okirata 
 
Bevezetővel kerül ellátásra, mely a következő: 
 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet 5. 
§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot 
adja ki. 
 
4. pontjából az alábbi szöveg törlésre került: 
Intézmények gazdálkodásának lebonyolítása. 
 
5. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálata; 
épületfenntartás és korszerűsítés; lakásfelújítás, karbantartás; piac 
üzemeltetése, közhasznú munka szervezése; parkfenntartás, 
parképítés, játszó- és közterek karbantartása; közutak 
üzemeltetése, fenntartása, buszvárók karbantartása; csapadékvíz 
elvezetés; települési vízellátás és vízminőség-védelem; köztemető 
fenntartása; közvilágítási feladatok; állategészségügyi feladatok 



(gyepmester); településtisztasági, települési hulladékkezelési 
feladatok. 
 
5. pontjában szereplő  
alapvető szakfeladat szöveg törlésre kerül. 
Helyébe az alábbi szöveg kerül: államháztartási szakágazati 
besorolás. 
 
Az alapító okirat 5. pontjában szakmai alaptevékenység 6 pozíciós 
szakfeladatai után a tevékenységet kifejező kódok (1) törlésre 
kerültek. 
 
8. pontjából az alábbi szövegrész törlésre került: 
Az alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának 
lebonyolítása. 
Helyébe az alábbi szövegrész lép: feladatait Celldömölk Város 
területén látja el. 
 
Az alábbi intézmények kerülnek törlésre: 
Városi Óvoda; Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat; Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény; Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskola; Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár; 
Tourinform Iroda; Népjóléti Szolgálat. 
 
11. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Helyébe az alábbi szövegrész lép: 
Önállóan működő költségvetési szerv. Költségvetése beépül 
Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza 
tér 1.) költségvetésébe. Pénzügyi és gazdálkodási feladatai 
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatala (9500 Celldömölk 
Városháza tér 1.) látja el. 
 
12. pont megnevezése törlésre kerül: vezetőjének kinevezési, 
megbízási, választási rendje. 
Helyébe az alábbi megnevezés kerül: vezetőjének megbízási 
rendje. 
 
13. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:  
a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.(Mt) alapján 
munkaviszony. 
Helyébe az alábbi szöveg lép: A munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. tv. (Mt.) alapján munkaviszony. 
 
Továbbá az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
A közfoglalkoztatásról szóló és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvény alapján közfoglalkoztatási jogviszony. 
 



Záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
Jelen alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Városgondnokság 
Celldömölk 2012. június 18. napján kelt C/18/3/2012 számú 
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. A módosító 
okiratot Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 46/5/2013.(III.26.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Celldömölk, 2013. március 26. 
 
 
 
 
 Farkas Gábor 
 jegyző 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
 HIVATAL 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 
 

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

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

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

 
2. A Képviselő-testület a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont 

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

Felelős:  Fehér László polgármester 
   
Határidő:  azonnal 

 
 
Celldömölk, 2013. március 26. 
 
 
 Farkas Gábor 
 jegyző 



CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
 HIVATAL 
 
 
Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i 
rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből: 
 

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

1.) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
5/2013.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat 3. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Celldömölk Város Önkormányzata saját erejéből nem tudja teljes 
egészében felvállalni a 2013.01.17-2013.01.22. közötti időszakban 
„Rendkívüli hó helyzet, hófúvás vis maior esemény” védekezési 
munkálatai során felmerült 2.630.759,-Ft-os költséget. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal 
 

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

 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a Helyi hő, és villamosenergia-igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-2012-4.10.0/A) 
című pályázati felhívásra Celldömölki Városi Általános Iskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk Széchenyi u. 15. 
szám, és Celldömölk Árpád u. 34. szám 734. hrsz. alatti 
épületegyüttesének villamos energia ellátása napelemes 
rendszerrel tárgyban. 
A beruházás teljes költségvetése bruttó 53.315.372,-Ft. 
 
KEOP támogatás:   45.318.066,-Ft 
Saját forrás:     7.997.306,-Ft 
Elszámolható költség:  53.315.372,-Ft 
 
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 53.315.372,-Ft 
saját forrást az éves költségvetésében elkülöníti. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 

Celldömölk, 2013. március 26. 
 
 Farkas Gábor 
 jegyző 


