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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. augusztus 28-án 1400 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett, 
Erdélyi Antal, Horváth Melinda, Karádi Mihály, Dr. Kovács Zoltán, Nagyné Ferencz Mirtill, Söptei 
Józsefné képviselők, Farkas Gábor jegyző. 
 
 Igazoltan távol maradt:   
 
 Lukács Erzsébet képviselő. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Gasztonyiné Fódi Zita – a Celldömölki Városi Óvoda vezetője, Bakó 
István – a Városgondnokság igazgatója, Pálné Horváth Mária – a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatója, Dummel Ottó – műszakiiroda-vezető, Kiss Lilla pénzügyiiroda-vezető, Dr. Györéné 
Losoncz  Andrea – az Új Kemenesalja főszerkesztője, Tulok Gabriella oktatási és közművelődési 
szakreferens, Falusiné Magyar Csilla szakreferens, Kondics Balázs kitüntetett. 
 
 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 lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között történtekről. 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
2./ Tájékoztatás a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő taggyűlésén hozott 

tulajdonosi döntésekről. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
3./ A Népjóléti Szolgálat Szakmai Programjának, Szervezeti és 

Működési Szabályzatának és Házirendjének módosítása, a házi 
segítségnyújtás esetében a társadalmi gondozók tiszteletdíjának 
rendezése, a Népjóléti Szolgálat volt gondozottja tartozásának 
elengedése. 

 Előadó: Fehér László polgármester 
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4./ A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 

ügyvezetőjének kérése. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
5./ Pályázati lehetőség. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
6./ Együttműködési megállapodás az Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatósággal. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
7./ Pénzügyi terv módosítása. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
8./ Európai Autómentes Nap programja. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
9./ A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
10./ Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Nemzeti 

Víziközmű Nyilvántartásához szükséges eseti adatszolgáltatás 
teljesítéséről megállapodás. 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 
11./ Pipics Csaba kérelme, Celldömölk Szentháromság tér 6. szám 

előtt „Botlatókő” elhelyezéséhez. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
12./ Forgalomlassító eszközök kihelyezése a fürdő előtti parkolóban. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
13./ Kurucz Iván parkolóhelyekre vonatkozó kérelme. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
14./ MOL Nyrt. Kérelme „megközelítő út javítása és megerősítése” a 

Celldömölk É-Ny-1 jelű fúrásponthoz. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
15./ Tájékoztatás fakivágási ügyekről. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
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16./ Alsósági Plébánia Hivatal kérése. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
17./ Kresznerics Ferenc emléktábla felújítása. 
 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
18./ Tulipán Fesztivál. 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester és 
Farkas Gábor jegyző a napirendi pontok tárgyalása előtt Kondics Balázs pedagógus részére átadta 
Augusztus 20-a alkalmából a polgármesteri elismerő oklevelet. Az elismerés átadása előtt felolvasásra 
került Kondics Balázs méltatása. 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 

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

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Szóbeli előterjesztés. 
 
 Fehér László Polgármester: 
 
 A két ülés között történtekről az alábbiakban tájékoztatta a 
képviselőtestületet: 
 
Július 
18.. A Vas Megyei Közgyűlés soros ülésén vett részt. 
21–25. között évi rendes szabadságát töltötte. 
28. A Kemenesaljai Egyesített Kórházban tartottak sajtótájékoztatót a kórház-felújítási pályázat 

kivitelezői szerződésének megkötése alkalmából. 
29. Az önkormányzat kettő Móritz Sándor-festményt vásárolt a festő celldömölki rokonaitól, az 

alkotásokat e napon adták át Söptei Józsefné alpolgármester asszonnyal a Kemenesaljai 
Művelődési Központnak, igazgatójának, Pálné Horváth Máriának. 

 
Augusztus 
2. Alsóságon ökumenikus istentiszteleten és a Karitász által szervezett programon vett részt. 

Ezen a hétvégén rendezték a Négy város labdarúgó tornáját Barcson, ahol a CVSE labdarúgói 
mellett Karádi Mihály bizottsági elnök képviselte a várost. 

4. Dr. Farkas Péter kórházigazgatóval egyeztett az intézményben lévő konyha működésével 
kapcsolatban. 

5. Ünnepélyes keretek között átadták a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőben kialakított szauna-
világot a JUFA Ungarn Kft. képviselőivel. 

8. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett VIII. Celldömölki Roma Napok 
rendezvényét nyitotta meg és adott át ajándékokat a különböző versenyek díjazottjainak. 
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9. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett Motoros találkozó és 
Rockfesztivál rendezvényein vett részt. 

10. Első alkalommal rendezte meg a Ság hegy és Térsége Turisztikai Egyesület a Vulkanus 
Fesztivált, a vasárnap esti programokon köszöntötte a közönséget. 

12. Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak az útépítésekkel és a fiatalok számára tervezett 
lakásépítésekkel kapcsolatban. 

13. Születésének 100. évfordulója alkalmából köszöntötte fel Farkas Gábor jegyző úrral együtt 
Vargyas Lászlóné Mária nénit. 

 Délután szintén ünnepeltek, hiszen a városvezetés és a részönkormányzat képviselői együtt 
köszöntötték fel a 70. születésnapját ünneplő dr. Koltai Jenő esperes-plébánost. 

14. A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő felügyelő-bizottsága tartotta ülését. 
15. A védőnői szolgálat által szervezett anyatej világnapja alkalmából köszöntötte a programon 

részt vevő anyukákat és kisbabákat. 
 Délután Celldömölk díszpolgárát, Kiss Pétert búcsúztatták a Nemzeti sírkertben, Budapesten. 
16. Délután a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő kilencedik születésnapját ünnepelték színes 

programokkal és tortával. 
A Mária Út rendezvényének, az 1 úton nemzetközi zarándoknapnak Celldömölk is részese volt, 
este a püspöki szentmisén vett részt. 

19. A Vasi Volán Zrt. régiós vezérigazgatójával, dr. Papp Lászlóval egyeztetett a 
közlekedésfejlesztést érintő pályázattal kapcsolatban. 

20. Államalapításunk alkalmából tartottak ünnepséget, mely alkalomból átadták a pedagusnapi, 
Semmelweis-napi és augusztus 20-i kitüntetéseket. 

21. Az EnergyFittness közreműködésével többször rendeztek már városunkban erőemelő versenyt, 
e napon a jövő évi bajnokságról egyeztettek. 

23. A Soltis Lajos Színház bemutatóján vett részt, majd a művelődési központ által szervezett 
slágerfesztiválra kapott meghívást. 

27. A Zalaegerszegről érkezett idősügyi tanács tagjait köszöntötte a Városházán. 
29. Bemutatták az önkormányzat kezdeményezésére kialakított wifi rendszert, mely a 

Szentháromság téren és a Géfin téren ingyenes internetezési lehetőséget biztosít a városban 
élők és érkezők számára. 

A magyar kormány elfogadásra javasolja az Európai Uniónak az izsákfai szennyvíz-projektet. 
Bemutatott egy táblát, mely 1151 km-re van Celldömölktől, ezzel kapcsolatban felolvasta az „Egy 
európai barátság” címet viselő levelet: 
„A történet 10 évvel ezelőtt kezdődött. Miután 7 év után a CELL CUP Nemzetközi Kézilabda Fesztivál 
Celldömölkről egy évre Pápára költözött, a résztvevő csapatok között egy belga csapatot is 
üdvözölhettünk, akik Viséből érkeztek. A belga kisváros Vise kb. 20 km-re található Liege városától, és 
15 km-re a Maastricht-től. A 17 ezer lakosú településen aktív sportélet folyik, különös tekintettel a 
kézilabdára. 
A belga vendégekre már 2008-ban nagy hatást gyakorolt a magyar vendégszeretet, a bakonyi és 
balatoni táj szépsége, valamint a magyar konyha- és fürdőkultúra. Innentől kezdve szinte rendszeresen 
50-60 fő képviselettel eljöttek/eljönnek a Cell Cup-ra, sőt magánemberként a csapat több tagja is 
visszatért Magyarországra, a Cell Cup főszervezői révén elsősorban Celldömölkre. Kirándulásaik 
alkalmával feltérképezték a Ság-hegyet, a Vulkán-fürdőt, Veszprémet, a Balatont, sőt még egy MKB 
Veszprém meccsre is ellátogattak. Természetesen a viszonzás sem maradt el, hiszen a magyar 
vendéglátók ellátogattak Belgiumba, hogy benyomásokat szerezzenek belga barátaik mindennapjairól. 
Idén nagy meglepetés érte a kemenesaljai kisvárost. Visé városában – a sok éves barátságnak 
tisztelegve – elhelyezték Celldömölk városának tábláját megjelölve a két város közötti 1151 km-es 
távolságot. A távolság ugyan nagynak tűnik, de nem leküzdhetetlen, hiszen számos dolog köti össze 
Celldömölköt és Visét. Egyrészt a kézilabdasport hagyománya és az aktív művelése, a látnivalókban 
gazdag táj és régió, a történelem és kultúra tisztelete. Valamint az az európaiság, amely részben alapja, 
de egyben következménye az olyan barátságnak, mint ami Visé-ből és Celldömölkről származó 
sportemberek között van. 
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Süle Nándor, a Cell Cup ötletadója és főszervezője elmondta, hogy rendkívül büszke arra, hogy a Cell 
Cup Nemzetközi Kézilabda Fesztivál túllépett azon, hogy csak egy sportesemény legyen, hiszen a Visé-
vel létrejött kapcsolat átlépte ezeket a kereteket, és remélhetőleg testvérvárosi kapcsolattal folytatódik.” 
 

HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
    1./ Nagyné Ferencz Myrtill képviselő: 
 
    Beszámolt arról, hogy Budai Bernadett képviselőtársával a 4.sz. és 
5.sz. választókörzet lakói számára a ligetben augusztus 19-én egy záró rendezvényt, lakossági fórumot 
tartottak. Köszönetet mondott mind a segítőknek, mind azoknak, akik a jó hangulatról gondoskodtak, 
valamint mindazoknak, akik megjelentek és velük együtt eltöltöttek egy kellemes délutánt. Tájékoztatást 
adott arról, hogy a Gábor Áron utca aszfaltozása folyamatban van, nagyon jó partneri kapcsolat alakult 
ki a kivitelezővel. A Gábor áron utca 17. számú ingatlan előtti járdát akadálymentesíteni fogják. A nagy 
esőzés miatt megállt a víz, de a műszaki iroda megrendelte a víznyelő tisztítását, szintbe fogják hozni a 
csatorna fedlapokat. Kérte a Gábor Áron utcát a Sági utcával összekötő útszakasz (amely négy házat 
érint) és a Kisdobos utca kátyúzásának elvégzését mart aszfalttal. Az Április 4. utcában újra hatalmas 
kátyúk alakultak ki, a házak udvarán is hatalmas gödrök vannak. 

    
    2./ Fehér László polgármester: 
 
    A mart aszfalttal történő kátyúzásra reagálva elmondta, hogy 
szakemberek szerint a mart aszfalttal történő kátyúzás luxus. Mart aszfalttal az utakat úgy szokták 
felújítani, hogy elterítik és ráfolyatják a bitument, ami betömődik. Ígéretet tett arra, hogy a képviselő 
asszony által felvetett problémákat megnézik.  
 
    3./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
    Örül, hogy a polgármester úr bejelentette, hogy a Beszerzési Bizottság 
munkájának eredményeként folyik a Budai Nagy Antal utcában annak a projekt-tervnek a készítése, 
amelyik a fiataloknak építendő garzonháznak a terveit fogja tartalmazni. Örül, hogy a Vas Népében cikk 
jelent meg, ugyanakkor sajnálja, hogy nem a Képviselő-testület munkájának elismeréseként jelent meg. 
A városlakók tudnak arról, hogy hosszú évek munkájának eredménye ennek a projekt-tervnek az 
elkészítése, hosszú évek után sikerült több család kiköltöztetésével lebontásával, a helyszín és 
szomszédos épület rendezésével megoldani, hogy ilyen célt találtak ennek a területnek. A másik téma, 
amit felvetett szintén egy hosszadalmas munkának az elismerése. Farkas Zoltán volt képviselőtársával 
hosszú éveken keresztül küzdöttek, és nagy örömére szolgál, hogy Izsákfán a szennyvíz-elbánás meg 
fog oldódni valamennyi család számára. Sikeres pályázat volt, ami Izsákfán megoldja a problémát. 
Talán szívesebben fognak fiatal családok oda költözni, illetve ott maradni. Az Alsósági- és Izsákfai 
Részönkormányzat vezetője tovább képviselte a településrész problémáját. 
 
    4./ Budai Bernadett képviselő: 
 
    Felhívta a figyelmet a Nagyvárad utca 1-3. számú lakóház szemetes, 
gazos környezetére, a szomszédokat nagyon zavarja. Az utca végén hatalmas gödrök vannak. 
Köszönetet mondott a Kolozsvár, Batthyány utca felújításának megkezdéséért. Megkérdezte, hogy a 
Széchenyi utcában kérhetik-e a lakók a fűnyírást. 
 
    5./ Bakó István igazgató: 
 
    Elmondta, hogy az egységes városkép miatt a városközpontban, 
átmenő utaknál a város átvállalja a fűnyírást. Ennek a költségei benne is vannak a Városgondnokság 
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költségvetésében. Csak ott végzik a fűnyírást, ahol a KPM és a város megállapodást kötött. Ha van 
szabad kapacitásuk, vállalnak fűnyírást, díjazás ellenében elvégzik. 
 
    6./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
     Tanácstagként, majd ’90-től képviselőként – négy év kivételével – 
mindig azon dolgozott, hogy a város, a városrész fejlődjön. Az izsákfai szennyvízcsatorna megépítésére 
beadott pályázat sikeréért Farkas Zoltánnal együtt megtettek mindent. Véleménye szerint erre a 
Képviselő-testületre úgy fognak emlékezni, hogy városépítő testület volt, a polgármester vezetésével 
szépült a város. 
 
    7./ Nagyné Ferencz Myrtill képviselő: 
 
    Lakossági kérdést továbbított a műszaki iroda vezetőjéhez. A Tesco 
áruház felé haladva nagy esőnél megakad a forgalom. Szintén víznyelő probléma, vagy a Tesco 
felelőssége? 
 
    8./ Fehér László polgármester: 
 
    Tudni lehet, hogy a csatornáknak van egy bizonyos átmérője, a leesett 
csapadék nem mindegy, hogy mennyi idő alatt esik le. 
 
    9./ Dummel Ottó műszakiiroda-vezető: 
 
    Válaszában elmondta, hogy a képviselő asszony által felvetett 
útszakasz közforgalom által megnyitott magánút, nem önkormányzati. Alapprobléma, hogy a városi 
csapadékvíz hálózat központi bevezető részei telítettek. A Sági utcai olyan gerincvezeték, ahova annyi 
utca önti bele a vizet, amit a későbbiekben növelni kell. Saját erőből biztos, hogy nem fog sikerülni, 
figyelik, hogy pályázat útján valamilyen forrást szerezzenek. 
 
    10./ Budai Bernadett képviselő: 
 
    Az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek megköszönte, hogy mint 
civil egyesület aktívan kiállt a lakosságért. Folyamatosan gyűjtik és eljuttatják a rászorulók részére az 
élelmiszereket, ruhákat. Tűzifa igényre is fel lehet iratkozni, érdeklődött, hogy mikorra várható. 
 
    11./ Fehér László polgármester: 
 
    Fel lehet iratkozni tűzifa igényre az egyesületnél is, de a listát át kell 
adni az önkormányzatnak, az önkormányzat vágja ki a fákat és ő juttatja el a rászorulóknak.  
 
    12./ Horváth Melinda képviselő: 
 
    Megkérdezte a jegyzőt, hogy nincs-e törvényességi észrevétele, a 
jegyző nemmel felelt. 
 
    13./ Karádi Mihály képviselő: 
 
    Megkérdezte, hogy a Zalka, Balassi utca csapadékvíz elvezetésének 
ideiglenes, majd később végleges megoldása mikorra várható.  
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    14./ Dummel Ottó műszakiiroda-vezető: 
 
    Szeptember-október hónapban fog sor kerülni a Zalka utcai 
csatornajavítási munkára. Mindkét cég csak a megkötött szerződéses munkáit akarja aláírni, ugyanez 
vonatkozik a kátyúzásra is. Amikor befejezik szerződéses kötelezettségüket, akkor fognak újat vállalni. 
 
    15./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
    Ezért, hogy a belgiumi Visé város irányát és távolságát jelző tábla ne itt 
maradjon, ugyanúgy legyen elhelyezve Celldömölkön is, ezzel együtt a többi testvérváros felé mutató 
tábla is. Szeretné, ha ezzel megbízná a Képviselő-testület a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottságot, hogy találjanak egy helyet. Szép kezdeményezésnek tartja, amit Belgiumban megkezdtek. 
 
    16./ Dr. Kovács Zoltán képviselő 
 
    A közelmúltban Munkács Városában tett látogatásáról számolt be, ami 
magáncélúnak indult, és átminősült testvérvárosi kapcsolatépítési célúvá. Beszámolt arról is, hogy 
Kárpátaljai területen élő magyar fiatalokat (22-50 év közötti korosztályt) mozgósítanak, háromezer fiatalt 
visznek el Kelet-Ukrajnába, akik harcokat folytatnak a behatoló szeparatistákkal, sajnos nem áldozat 
nélkül. Mindemellett ígéretet hozott Munkács polgármesterétől, alpolgármesterétől, hogy a Szüreti 
Napokra Celldömölkre látogatnak, és nem üres kézzel jönnek. A munkácsi vár galériájának kiállítását 
hozzák magukkal. Kulturális téren jól alakul a két település közötti kapcsolat, sport területén szeretnék, 
ha valamilyen együttműködés alakulna ki. 
 
    17./ Bakó István igazgató: 
 
    A polgármester kérésére beszámolt a járda-építésekről. Elmondta, 
hogy a Városgondnokságon párhuzamosan sok program fut, melyet a Képviselő-testület ruházott rájuk. 
Valamennyi játszóteret érintő felújítások, játszótéri eszközök bővítéséhez szükséges eszközöket 6 millió 
forint értékben megrendelték, várható telepítése szeptember utolsó hete. A jövő héten megérkeznek az 
első fedeles kerti kiülők. Megtörténtek az asztalok, padok festése, jövő héten elkezdik szerelésüket. Az 
önkormányzati hivatal környékén két járdaépítés történik, a gimnázium előtti járda elkészült. Most 
történik az esőlevezető rácsok kiépítése az Óvodaközben, a holnapi napra teljes egészében elkészül. A 
9 emeletessel, hőközponttal szembeni járdaszakasz új nyomvonal kijelölése vált szükségessé. 
Dolgoznak a Baross utca egyik oldalán járdaépítéssel. A jövő héten az Ifjúság téren lesz egyeztetés, 
javításokat kezdik el a járdaépítésben, két kisebb járdaszakasz van, amit meg kell csinálniuk. Külön 
program a parkoló kialakítása a Budai Nagy Antal utcai lebontott ház helyén. A tűzfal helyreállítás 
munkálatai tegnap befejeződtek, holnaptól tereprendezés, kavicsréteg felhordása történik. A Lordok-
háza járdaszakaszt kivitelező végzi, a Városgondnokságot kertészeti helyreállítási munka fogja érinteni, 
de előbb a járdaépítésnek meg kell történni. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatokat hozta: 
 

155/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

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

2. A Képviselő-testület szándékát fejezi ki egy partnerkapcsolat 
elindítását a belgiumi Visé várossal. 
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3. A Képviselő-testület megbízza a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottságot, hogy jelölje ki annak az oszlopnak a helyét, amelyre 
felhelyezésre kerülnek a testvérvárosok és a belgiumi Visé 
település irányjelző táblái.  

 
Felelős:   Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 

 
156/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
 
 

 2./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztatás a Vulkán gyógy- és Élményfürdő taggyűlésén hozott 
tulajdonosi döntésekről. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban mellékelve. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyiiroda-vezető: 

 
 Elmondta, hogy a Vulkán Fürdőt Üzemeltető Kft. megtartotta 
taggyűlését és felügyelő bizottsági ülését, a 2014. évi üzleti terv elfogadása volt a fő napirend, mely az 
előterjesztésben leírásra került. 2014. évben várhatóan mintegy 84 millió forint lesz a fürdőnek az 
adózás utáni vesztesége. Megállapodás került aláírásra a Képviselő-testület döntésének megfelelően 
arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 30 millió forint működési célú pénzeszköz átadásként 
előzetes veszteségpótlással támogatja. Pénteken meg is történt a tranzakció, tíz havi bérleti díj 
tartozását rendezte a fürdő az önkormányzat felé. az önkormányzat is átutalta az előzetes 
veszteségpótlást. szó volt arról, hogy a fürdő visszautalja az önkormányzat 39 millió forint fejlesztési 
pénzeszközt. Erre vonatkozóan is megállapodás született, a holnapi napig megtörténik a pénzügyi 
tranzakció, először 32 millió, majd 7 millió forint a III. negyedéves áfa visszaigénylés után tud teljesülni. 
Külön folyószámlán lesz kezelve, a rendeletben megjelölt célra lesz használva. A szauna 
üzemeltetésének kérdését kidolgozzák, a következő taggyűlésen kerül tárgyalásra. Egyéb pénzügyi 
kérdések mellett az a döntés született, hogy a könyvelésben lesz váltás. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
Szólt még arról, hogy a szaunavilág üzemeltetésére két variáció volt, egyik a közös cég, másik pedig a 
JUFA Ungarn Kft. Az a döntés született, hogy a közös cég működteti a szauna-világot, év végéig a régi 
árak maradnak. Az új szaunavilág nagyon szép objektuma lett a fürdőnek. 
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 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

157/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatást a Vulkán Fürdőt 
Üzemeltető Kft. taggyűlésén és felügyelőbizottsági ülésén hozott 
döntésekről. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 3./ NAPIRENDI PONT: 
 

A Népjóléti Szolgálat Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának és Házirendjének módosítása, a házi segítségnyújtás 
esetében a társadalmi gondozók tiszteletdíjának rendezése, a Népjóléti 
Szolgálat volt gondozottja tartozásának elengedése. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

158/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület javasolja a Kemenesaljai Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásnak, hogy fogadja el a 
Népjóléti Szolgálat Szakmai Programjának, Szervezeti és 
Működési Szabályzatának és Házirendjének módosítását. 
 

2. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 9/2008.(I.30.). számú 
képviselő-testületi határozatát és felhatalmazza a Népjóléti 
Szolgálat igazgatóját a házi segítségnyújtásban tevékenykedő 
társadalmi gondozók tiszteletdíjának megállapítására. 

 
3. A Képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 22.§.(9) 
bekezdése alapján néhai Szabó Gyula (volt Celldömölk Szalóky S. 
u. 1. szám alatti lakos) 94.580,-Ft tartozását elengedi, mivel a 
hagyatéki eljárásban nem volt érvényesíthető ez az összeg. 

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

A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetőjének kérése. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 A Képviselő-testületnek abban kell állást foglalni, hogy jelölő 
szervezetektől, független jelöltektől milyen formában vehet fel politikai hirdetést, milyen terjedelemben. 
Különböző variációk vannak. 
 
 2./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta, hogy a választási eljárásról szóló törvény szerint politikai 
hirdetés ellenérték fejében jelenhet meg. Szólt a jelöltté válásról, ajánló íveket kell igényelni a választási 
irodától, amit vissza kell vinni megfelelő számú ajánlással, a bizottság nyilvántartásba veszi. Eddig két 
jelölő szervezettől érkezett erre vonatkozó kérés, ajánlóívek vizsgálata megtörtént, megfelelő számban 
rendelkezésre áll, a holnapi nap dönt a bizottság. Szeptember 8-áig mindenki rendelkezésére áll, hogy 
megfelelő számú ajánlóívet kérjen és kérje nyilvántartásba vételét. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

159/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület – mint az Új Kemenesalja tulajdonosa – 
feljogosítja a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú 
Kft. ügyvezetőéjt, hogy csak nyilvántartásba vett jelölt, vagy jelölő 
szervezet képviselőjétől vegyen fel politikai hirdetést az alábbiak 
szerint: 

 
 azon jelölő szervezettől, amely polgármester jelöltet és 

legalább 5 egyéni választókerületi jelöltet jelöl, maximum 2 
oldalt; 

 azon jelölő szervezettől, amely legalább 5 egyéni 
választókerületi jelöltet jelöl, maximum 1 oldalt 

 azon jelölő szervezettől, amely nem jelöl legalább 5 egyéni 
választókerületi jelöltet, maximum 1/2 oldalt; 

 független jelöltek esetén maximum 1/4 oldalt. 
 

2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 146 § b.) 
pontja alapján a politikai hirdetést ellenérték fejében lehet 
közzétenni az Új Kemenesalja újságban. 
 

3. Az Új Kemenesalja Újság oldalszámát a Városi Televízió 
Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője és Új 
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Kemenesalja főszerkesztője határozza meg a feladásra kerüli 
politikai hirdetések terjedelmétől függően. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 Horváth Melinda képviselő: 
 
 Határozathozatal után megkérdezte, hogy mikor volt az Új 
Kemenesalja lapzárta. A határozat a mai naptól érvényes. A múlt héten két oldalt kértek, és az 
ügyvezetőtől kaptak egy elutasító levelet. 
 
 Dr. Györéné Losoncz Andrea főszerkesztő: 
 
 A képviselő asszony kérdésére választ adott, a hét végén volt lapzárta. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ez ügyben megkereste az ügyvezető, ő kérte tőle, hogy amíg a 
Képviselő-testület nem dönt a választási hirdetések tárgyában, ne fogadjon be hirdetést. 
 
 
 5./ NAPIRENDI PONT: 
 

Pályázati lehetőség. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

160/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a „Területi együttműködést segítő programok 
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régióban” című 
ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú pályázati felhívásra. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
2. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régióban” című ÁROP-1.A.3-
2014 kódszámú pályázati felhívásra benyújtásra kerülőpályázat 
projektmenedzserének Kocsis Orsolyát, a szakmai vezetőnek 
Horváth Ildikót bízza meg. 
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Felelős: Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 
 6./ NAPIRENDI PONT: 
 

Együttműködési megállapodás az Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatósággal. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

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

 
 Az előterjesztésben leírtakhoz hozzáfűzte, hogy ez az együttműködés 
olyan lehetőség, amin közösen elindulva Európai Uniós pályázatban a Ság hegy fejlesztésére még több 
pénzt lehetne fordítani. 
 
  A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
161/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
 
A Képviselő-testület kezdeményezi a Ság hegy fejlesztésére, 
fenntartására, közös pályázatokon való részvételre vonatkozó 
együttműködési megállapodás megkötését az Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatósággal. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az együttműködési 
megállapodást dolgozza ki, az Igazgatósággal egyeztesse le és a 
következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 
 
Felelős:  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 7./ NAPIRENDI PONT: 
 

Pénzügyi terv módosítása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Kiss Lilla pénzügyiiroda-vezető: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi terv 
módosításának indokát részletesen tartalmazza az előterjesztés. Így a június, július és augusztus havi 
állami támogatással nő a segélykeret, bérkompenzáció, II. negyedévi ágazati pótlék átadás történt, 
prémium évek program bevételének finanszírozása nőtt, szintén növekedett a feladatalapú 
finanszírozás. A „Városért” Alapítvány pénzeszköz átadást nyújtott az önkormányzatnak. Továbbá a 
Képviselő-testületnek valamennyi olyan korábbi döntése, ami pénzügyi kihatással jár, átvezetésre 
került. A közbeszerzési terv módosítása is indokolt, és a mai ülésen hozott határozatok pénzügyi 
tartalma is átvezetésre kerül. 
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Celldömölk Város Önkormányzata 19/2014.(VIII.29.) önkormányzati 
rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.(III.04.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 
 
 8./ NAPIRENDI PONT: 
 

Európai Autómentes Nap programja. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

162/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja az Európai Autómentes Nap 
(2014.szeptember 22.) alábbi programelemeit, megvalósításával 
megbízza az Önkormnyzati Hivatal s a Kemenesaljai Művelődési 
Központ munkatársait. A program megvalósításához 200 ezer forintot 
biztosít. 
 
 A városközpontban a Koptik Odó út Dr. Géfin tér felől kezdődő és 

moziépületig tartó útszakaszának lezárása az autós forgalom elől 
05.00 és 19.00 óra között. A totózó épülete előtt a kerékpárral 
közlekedők köszöntése. 

 A totózó előtti parkoló lezárása, a kihelyezett információs 
pontokon felvilágosító tevékenység a környezetbarát 
közlekedésről, a környezetvédelemről az önkormányzati hivatal és 
a rendőrség szakembereinek közreműködésével. 

 A lezárt területen ügyességi kerékpáros versenyek szervezése 
különböző korosztályoknak. 
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 A környezetvédelem érdekében bokrok ültetése egy megnevezett 

helyszínen. 
 Környezetbarát felvonulás szervezése 17.00 órai kezdettel 

városhatártól (Penny parkolótól) városhatárig (vasútállomásig) 
különböző eszközökkel (pl. bölcsődések kismotoron, óvodások 
kisbiciklin, iskolások kerékpáron, rolleren, gyalogosan, stb.). 
 

Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Pálné Horváth Mária igazgató 
 
Határidő:  azonnal, illetve 2014. szeptember 22. 
 

 
 9./ NAPIRENDI PONT: 
 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

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

 
 Ismertette, hogy az új önkormányzati törvény értelmében a 
közterületek elnevezését az eddigi gyakorlattól eltérően nem ad-hoc módon kell megoldani, hanem 
rendeletek kell alkotni. Választás időszakában közterületet elnevezni nem lehet. Van a városban olyan 
utca, ami a törvény értelmében jelenlegi nevét nem viselheti, meg is érkezett az állásfoglalás. Ezeket a 
Képviselő-testületnek át kell neveznie. Ahhoz, hogy ezt átnevezze, a rendeletet el kell készíteni. 
Október 12-éig az utcákat nem lehet átnevezni. Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága, 
valamint a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és javasolja a rendelet 
előkészítését és javasolja szélesebb társadalmi vitára kiterjeszteni. Ez alapján a szeptemberi ülésre 
előkészítik a rendelet-tervezetet és ha azt a Képviselő-testület megfelelőnek találja megjelentetik és 
várják a szervezetek, munkaközösségek, állampolgárok véleményét. Ezt követően hatályba léptetik, az 
utca átnevezéseket e rendelet fogja szabályozni. 
 
 2./ Nagyné Ferencz Myrtill képviselő: 
 
 A 4. sz. körzetben négy utcát is érint a névváltoztatás, a Kisdobos, 
Április 4., Úttörő és Belovári utcát. Amikor ezzel foglalkozott a Képviselő-testület az ott lakók 
megkeresték és kérték, hogy ne járuljon hozzá az utcanév változtatáshoz. Sajnos akkor is elmondta, 
hogy nem örül neki, de a törvényt végre kell hajtani. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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163/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő ülésre az 
alábbi javaslatok figyelembevételével terjessze elő a közterületek 
elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet tervezetét: 
 
 a közterület elnevezésének megváltoztatása esetén, az új 

elnevezés vonatkozásában: az adott közterületen lakók, a 
Celldömölkön lakó történelem tanárok, a Honismereti 
Munkaközösség véleményét ki kell kérni; 

 a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést 
követő egy évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell 
hagyni; 

 az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett 
kell elhelyezni; 

 az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév 
tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni 
köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár 
keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
10./ NAPIRENDI PONT: 

 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Nemzeti Viziközmű 
Nyilvántartásához szükséges eseti adatszolgáltatás teljesítéséről 
megállapodás. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmondta arról van szó, hogy az önkormányzat köteles 
adatszolgáltatást végezni a hivatal felé. A Vasivíz Zrt. mint közérdekű üzemeltető, majd később 
szerződéses üzemeltető ezt átvállalta, hogy ezt megtehesse megállapodást kell kötni. Ezek az adatok 
az ő rendszerükben állnak rendelkezésre, igazából segítség a szolgáltató részéről. A határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
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164/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület jóváhagyja a Vasivíz Zrt-vel, mint közérdekű 
üzemeltetővel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
Nemzeti Viziközmű Nyilvántartásához szükséges eseti adatszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó megállapodást a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 
 

 11./ NAPIRENDI PONT: 
 

Pipics Csaba kérelme, Celldömölk Szentháromság tér 6. szám előtt 
„Botlatókő” elhelyezéséhez. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

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

 
 Ismertette az előterjesztést, hozzátéve nemes dolog, aki ilyen házat 
felújít és ezzel is foglalkozik.  
 
 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

165/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárulását adja Pipics Csaba részére, 
hogy a kérelmében foglaltak szerint Celldömölkön a 
Szentháromság tér 6. szám előtt „Botlatókő” kerüljön elhelyezésre. 
A Képviselő-testület felkéri a Honismereti Munkaközösséget, hogy 
tegyen javaslatot más celldömölki helyszínekre, ahol a Holocaust 
áldozataira hasonló módon történne megemlékezés. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Honismereti Munkaközösséget, hogy 
tegyen javaslatot más celldömölki helyszínekre, ahol a Holoaust 
áldozataira hasonló módon történne megemlékezés. 
 

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

Forgalomlassító eszközök kihelyezése a fürdő előtti parkolóban. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 

 
 A JUFA Vulkán Fürdő Resort igazgatója fordult kérelemmel 
forgalomlassító eszközök kihelyezésére, mivel esténként, néha egész éjszaka a parkolóban motoros, 
illetve autós fiatalok versenyeznek, ezzel zavarva a szálloda vendégeit. A Városfejlesztési és 
Költségvetési Bizottság javaslata az volt, hogy ne legyen kihelyezve forgalomlassító eszköz, hanem 
sebességkorlátozó táblák legyenek kihelyezve. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

166/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő melletti parkoló 
területén a forgalom lassítására sebességkorlátozó útelemek 
(fekvőrendőr) elhelyezését nem engedélyezi, a parkoló területén 
sebességkorlátozó jelzőtáblák kihelyezését kezdeményezi. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
    13./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kurucz Iván parkolóhelyekre vonatkozó kérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 

 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 

 
 Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a fürdő melletti 
szállodának augusztusban több mint kétezer fogadott vendégéjszakája volt. Közülük sokan felmennek a 
Ság hegyre. Jövőre 40 ezer vendégéjszakával lehet számolni, ehhez kellenek vendéglátó egységek. 
Kérte, hogy Kurucz Iván kérelmét támogassa a Képviselő-testület.  
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 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

167/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja Kurucz Iván 
Celldömölk, Koptik Odó utca 54. szám alatti lakos részére ahhoz, hogy 
a Ság hegy 3990/13 hrsz alatti vendéglátóhely kialakításához 
szükséges vendégparkolók helyeként a már meglévő, önkormányzati 
tulajdonú parkoló szolgáljon. 
 
Felelős:   Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 
 
 

 14./ NAPIRENDI PONT: 
 

MOL Nyrt. Kérelme „megközelítő út javítása és megerősítése” a 
Celldömölk É-Ny-1 jelű fúrásponthoz. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 

   A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

168/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a 
MOL Nyrt. részére a Celldömölk 0191 hrsz-ú önkormányzati út 
zúzottkővel történő feljavításához annak érdekében, hogy a Celldömölk 
ÉNy-1 jelű fúrásponton lévő kút felszámolási munkálatait 
elvégezhessék. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
 
 15./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztatás fakivágási ügyekről. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
  
 1./ Karádi Mihály képviselő: 
 
 Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a bizottság a helyszínen 
megtekintette a felsorolt fákat a Városgondnokság kertészének jelenlétében és az ő javaslatára 
alapozva hozta meg döntését. 
 
 2./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Felvetette, hogy az Arany János utcában a járdákra lehajló faágak 
miatt nehéz közlekedni. Kérte, hogy a Városgondnokság nézze meg.  
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

169/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület tudomásul vette a Városfejlesztési és 
Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörben fakivágási ügyben 
hozott döntéséről szóló tájékoztatást. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Bakó István igazgató 
 
Határidő: azonnal 

 
 
 16./ NAPIRENDI PONT: 
 

Alsósági Plébánia Hivatalkérelme. 
 

 Előadó: Fehér László polgármester 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette Dr. Koltai Jenő esperes-plébános kérelmét. A pénzügyi 
lehetőségek figyelembe vételével van olyan javaslat, hogy a Képviselő-testület támogassa 600 ezer 
forinttal az alsósági plébániaépület helyreállítását, és határozza meg a támogatási összeg fedezetét.  
 
 2./ Kiss Lilla pénzügyiiroda-vezető: 
 
 Fedezetként a működési tartalékot javasolta meghatározni. 
 
 3./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Az alsósági városrész katolikus egyházközössége nevében köszöni a 
támogatási javaslatot, kérte a képviselőtársait támogassák a határozati javaslatban leírtakat. 
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 3./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Annyival egészítette ki a leírtakat és elmondottakat, hogy voltak 
Alsóságon a plébános úrnál, megnézték a helyszínt és a begyűjtött árajánlatokat. Meggyőződtek arról, 
hogy ezek a munkálatok szükségszerűek az épület állagának megőrzéséhez. Az elmúlt négy évben a 
Képviselő-testülethez forduló egyházak kéréseit mindig támogatták, ez méltányos kérése a plébános 
úrnak, mindenképpen teljesíteni kell. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

170/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 
A Képviselő-testület 600.000 forinttal támogatja az Alsósági 
Egyházközösséget az alsósági plébániaépület helyreállítása 
érdekében. A támogatási összeg fedezetéül a működési tartalékot jelöli 
meg. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő: azonnal 

  
 
 17./ NAPIRENDI PONT: 
 

Kresznerics Ferenc emléktábla felújítása. 
 

 Előadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 

 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette Dr. Koltai Jenő esperes-plébános támogatási kérelmét egy 
új – Kresznerics Ferenc személyéhez méltó – emléktábla elhelyezéséhez. Az új emléktábla költsége 40-
50 ezer forint. Javasolta, hogy a Képviselő-testület ne döntsön támogatásról, felajánlotta ennek 
fedezetére a polgármesteri keretet. 
 
 2./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Megköszönte polgármester úr felajánlását. Ismertette egy későbbi 
tervüket, mi szerint szeretnék rendbe tenni a városrész központjában lévő teret, melyet Kresznerics 
Ferencről neveznének el. 
 

 
 18./ NAPIRENDI PONT: 
 

Tulipán Fesztivál. 
 

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

 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette a tulipánhagymák megvásárlására vonatkozó előterjesztést.  
 
 2./ Bakó István igazgató: 
 
 Időt kért, hogy az intézmény költségvetését át tudja tekinteni, van-e 
elég fedezete. 
 
 3./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Azt javasolta, hogy ne tegyék függővé a Városgondnokság 
költségvetéséhez, az idő előrehaladott, nem lenne jó, ha hirtelen, gyorsan kellene szervezni a 
beszerzést. A főkertésznek vannak hollandiai tapasztalatai. Amennyiben nem találja meg a 
Városgondnokság a fedezetet, dönthetnek úgy, hogy kiegészítik a költségvetésben lévő összeget. A 
lakók tetszését elnyerte, a tulipánok helyeit is újra virágosították.  
 
 4./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Megkérdezte mi lett a sorsuk a tavaly elültetett tulipánhagymáknak. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 70 ezer hagymával kezdték el a virágosítást, akkor azt mondták, hogy 
minden évben bővítik. 
 
 6./ Bakó István igazgató: 
 
 A tulipánhagymák egy része földben van, megfelel a szakszerűségnek. 
Frekventált helyeken kivették, páramentes helyen tárolják, szaporítással is foglalkoznak. 
 
 A Képviselő-testület az előterjesztés alapján 10 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
171/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

 
A Képviselő-testület engedélyezi a Városgondnokság részére aTulipán 
Fesztiválhoz kapcsolódó virágosításhoz, a tulipánhagymák 
megvásárlását 500.000,-Ft értékben saját költségvetése terhére.  
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
  Farkas Gábor jegyző 
  Bakó István igazgató 
 
Határidő:  azonnal 
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 Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, a nyílt ülést bezárta. 
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület 15 perc szünetet követően zárt ülés keretében folytatja 
munkáját. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester  


